VUOSIKERTOMUS 2013

Vaskiluodon Voima
tuottaa lämpöä ja sähköä
Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan
Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan Voiman
omistajille omakustannushintaista sähköä niin sanotun mankala-toimintamallin mukaan. Vaasan ja Seinäjoen voimalaitoksilla sähköntuotannon sivutuotteena
syntyvä lämpö otetaan talteen ja johdetaan Vaasan ja
Seinäjoen kaupunkien kaukolämpöverkkoihin.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kotimaisten
polttoaineiden
kilpailukyky palautettava
Vuoden 2013 alkupuoli toi Vaskiluodon Voimalle
positiivista julkisuutta, kun maaliskuussa työministeri Lauri Ihalainen kävi vihkimässä maailman
suurimman biopolttoaineita käyttävän kaasutuslaitoksen Vaasassa.
40 miljoonan euron investointi mahdollistaa
kotimaisten polttoaineiden käytön energiantuotannossa kivihiilen tilalla, pienentää päästöjä ja
parantaa Suomen kauppatasetta.
Huhtikuussa Energiateollisuuden Kestävän
kehityksen foorumi julkisti Vuoden ilmastoteon
tekijät. Tunnustuksen sai Vaskiluodon Voiman
yhdessä Vaasan Sähkön ja Westenergyn kanssa
tekemä energiatäyskäännös. Tunnustus on hieno
kiitos panostuksillemme kotimaisen uusiutuvan
energian käytön lisäämiseen.
On valitettavaa, että lyhytjänteinen politiikka
vaikeuttaa ponnistelujamme. Turpeen verotuksen
kiristäminen ja samanaikainen metsähakkeen
syöttötariffien alentaminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa energiaa on kannattavampaa tuottaa
ulkomailta tuotavalla kivihiilellä kuin kotimaisella,
paikallisia ihmisiä työllistävällä energianlähteellä.
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Jotta kotimaisten polttoaineiden kilpailukyky
voidaan turvata, turpeen vero on poistettava tai
ainakin sitä on alennettava vuoden 2012 tasolle.
Myös metsähakkeen syöttötariffit on palautettava
vuoden 2012 tasolle.
Energiateollisuuden investointien suunnittelu
helpottui, kun EU-komissio viimein maaliskuussa
2014 hyväksyi IE-direktiivin Suomea koskevan
siirtymäsuunnitelman. Direktiivi velvoittaa käyttämään investoinneissa ympäristön kannalta
parasta saatavilla olevaa tekniikkaa, mutta antaa
myös mahdollisuuden vaiheistaa hankintoja.
Laitetoimittajienkin kannalta on järkevää, etteivät
kaikki toimijat investoi uuteen tekniikkaan yhtä
aikaa.
Vaskiluodon Voiman molempien voimalaitosten käytettävyys oli vuonna 2013 hyvä. Tästä
lämpimät kiitokset osoitan ammattitaitoiselle
henkilökunnallemme sekä läheisille yhteistyökumppaneillemme.
Maaliskuussa 2014
Mauri Blomberg
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Taloudelliset tunnusluvut
Investoinnit (M€)

Omavaraisuusaste (%)

Liikevaihto (M€)
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Yhtiön voimalaitokset
Vaskiluodon Voiman voimalaitokset sijaitsevat Vaasassa ja Seinäjoella. Ne
tuottivat vuonna 2013 sähköä 1829 GWh ja kaukolämpöä 763 GWh. Voimalaitosten kaukolämmön tuotanto kattaa noin 60 prosenttia Vaasan ja noin
90 prosenttia Seinäjoen kaupunkien kaukolämmön tarpeesta.
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VAASAN VOIMALAITOS
Vaskiluoto 2:n kivihiilikattilalaitos
otettiin käyttöön 1982. Vuonna 1993
laitokseen asennettiin rikinpoistolaitos.
Kattilan tuotantokapasiteettia nostettiin
ja siihen kytkettiin uusi turbiinilaitos
1998.
Vuonna 2012 voimalaitoksen yhteyteen rakennettiin biomassan kaasutuslaitos, jonka avulla kolmannes voimalaitoksen polttoaineesta voidaan korvata
kotimaisella energialla. Kivihiilikattilaan
tehtyjen muutostöiden ansiosta kattilassa
voidaan käyttää polttoaineena kotimaisesta metsähakkeesta tehtyä kaasua.
Biokaasutuslaitos pidentää voimalaitoksen elinkaarta. Voimalaitoksen
on laskettu tuottavan lämpöä ja sähköä
vuoteen 2030 asti.

TEKNISET TIEDOT

SEINÄJOEN VOIMALAITOS
Seinäjoen voimalaitos rakennettiin
Kyrkösjärven rannalle 1980-luvun lopussa.
Laitoksen pääpolttoaineena ovat lähialueella tuotettu energiaturve sekä metsä- ja
peltobiomassat.

TEKNISET TIEDOT

Kattila:

Tampella-Babcockin vuonna 1982 toimittama
Benson-tyyppinen läpivirtauskattila.

Rikinpoistolaitos:

FLS-Miljön vuonna 1993 toimittama japanilaisen
Mitsubishin märkäpesutekniikkaan perustuva savukaasujen rikinpoistolaitos, käyttää prosessialkalina kalkkikiveä
ja tuottaa sivutuotteena hyötykäyttöön soveltuvaa kipsiä.

Turbiini:

Alstomin vuonna 1998 toimittama kolmipesäinen kaukolämpöväliottoturbiini varustettuna ilmajäähdytteisellä
generaattorilla.

Sähköteho:

230 MW

Kaukolämpöteho:

175 MW

Kaasutuslaitos:

Metso Power Oy:n vuonna 2012 toimittama kokonaisratkaisu sisältää polttoaineen käsittelyn, biomassan
kuivauslaitoksen, kiertopetikaasuttimen, voimalaitoksen
kivihiilikattilan muutostyöt sekä automaatio- ja informaatiojärjestelmät

Kaasutuslaitoksen
polttoaineteho:

140 MW

Kattila:

Ahlströmin toimittama kiertopetikattila,
jonka hyötysuhde on 92 %.

Turbiini:

Skoda Exportin toimittama lauhdeturbiini säädetyllä
väliotolla kaukolämpöä varten.

Sähköteho:

125 MW

Kaukolämpö:

100 MW
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Alle prosentti Suomen
soista on energiakäytössä
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Turve lämmittää silti noin miljoonan
ihmisen kotia tai työpaikkaa

koulu tai työpaikka lämpenee turvesuolta nostetulla energialla.

Suomen maapinta-alasta lähes kolmasosa
– yli 9 miljoonaa hehtaaria – on suota.
Isoja, yli 20 hehtaarin kokoisia soita on yli
33 500. Runsas kolmannes Suomen soista
on luonnontilaisia. Suojeltujen soiden
osuus on runsaat 12 prosenttia.
Soista on turvetuotannossa vain
0,6 prosenttia. Silti turpeella tuotetaan
lähes 20 prosenttia kaukolämmöstä ja
6–7 prosenttia koko Suomen energiatarpeesta. Noin miljoonan suomalaisen koti,

Työtä tuhansille
Turve on kotimaista energiaa. Sen
käyttäminen on kansantaloudellisesti
kannattavaa, koska turpeella voidaan
korvata ulkomailta tuotavaa energiaa,
lähinnä kivihiiltä.
Turvetuotanto työllistää tuhansia
ihmisiä. Työllistämällä ja tuomalla
seudulle rahaa turvetuotanto auttaa
omalta osaltaan pitämään maaseutua

elinvoimaisena. Kaikkiaan noin 12 000
ihmistä saa Suomessa suoraan tai välillisesti elantonsa turpeesta.
Tuotantokausi on lyhyt: turvetta
nostetaan soilta poutaisina ja vähätuulisina päivinä. Sateiset kesät ovat pienentäneet tuotantomääriä jo monena vuonna
peräkkäin.
Hyvinä kesinä hehtaari suota tuottaa
turvetta noin 500 kuutiometriä. Kaikilta
Suomen turvetuotantoalueilta saadaan
turvetta yhden kesän aikana noin 20–30
miljoonaa kuutiometriä.

Suo voidaan palauttaa suoksi
Suon ottaminen turvetuotantoon on
noin 20–30 vuotta kestävä välivaihe suon
elinkaaressa. Kun turvetuotanto suolla
loppuu, suo voidaan palauttaa takaisin
suoksi, ottaa esimerkiksi maatalouskäyttöön tai metsittää. Lopullisesta käytöstä
päättää viime kädessä maanomistaja.
Turvetuotanto on tarkoin säädeltyä
ja luvanvaraista toimintaa. Turvetuotantoalueen käyttöönotto kestää jo nykyiselläänkin useita vuosia monivaiheisen
lupamenettelyn takia. Valtioneuvoston
joulukuussa 2013 hyväksymä esitys

uudeksi ympäristölaiksi kiristää lupamenettelyä entisestään.
Turvealan toimijoiden mukaan
tiukentuva lupamenettely heikentää
Suomen energiaomavaraisuutta ja
vaarantaa alan työpaikat, koska kotimaisten polttoaineiden kilpailukyky
heikkenee esimerkiksi kivihiileen verrattuna. Turvealan toimijat pitävät uutta
lakia myös tulkinnanvaraisena.
Lupa menet tely n k irist y minen
vaikeuttaa myös EU:n ilmastotavoitteiden täyttämistä.

Lähteet: Vapo, Turveinfo.fi-sivusto, jota julkaisee
Bioenergia ry yhteistyössä turpeen tuottajien ja
käyttäjien kanssa sekä Koneyrittäjien liiton tiedotteet (www.koneyrittajat.fi).
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Yhteistuotannolla
sähköä ja lämpöä
Vuonna 2013 Vaasan ja Seinäjoen voimalaitokset tuottivat
yhdessä sähköä 1829 GWh ja lämpöä 762 GWh. Vaasan
voimalaitoksella tuotettiin sähköä 1412 GWh ja kaukolämpöä 406 GWh. Seinäjoella sähköä tuotettiin 417 GWh
ja kaukolämpöä 357 GWh.
Vaasan ja Seinäjoen voimalaitokset ovat yhteistuotantolaitoksia (Combined Heat and Power, CHP), joissa sähköntuotannon ohessa syntyvä lämpö otetaan talteen ja johdetaan
kaukolämpöverkkoon. Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto on tehokasta, edullista ja ympäristöystävällistä.
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (GWh)
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Kohti
vähäpäästöistä
energiantuotantoa
Vaskiluodon Voiman ympäristöjärjestelmät noudattavat SFS-EN
ISO 14001 -standardia, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva
kehittäminen ja parantaminen.
Sekä Vaasan että Seinäjoen voimalaitosten savukaasupäästöt
alittavat kaikilta osin lupaehtojen mukaiset raja-arvot. Lupaehtojen
mukaan tarkkailtavia savukaasupäästöjä ovat rikkidioksidi, typen
oksidit ja pölyhiukkaset.

Vaskiluodon Voiman voimalaitosten ominaispäästöt 2013
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Ministeri Lauri Ihalainen vihki
kaasutuslaitoksen käyttöön
Vaskiluodon Voiman biokaasutuslaitoksen vihkiäisiä vietettiin 11.3.2013.
– On hienoa olla täällä Vaasassa
vihkimässä käyttöön maailman suurin
biopolttoaineita käyttävä kaasutinlaitos,
joka on myös suomalaisen insinööri- ja
konepajataidon ja -tiedon näyte, työministeri Lauri Ihalainen sanoi vihkiäispuheessaan.
Työministeriä ilahdutti etenkin
se, että taloudellisen epävarmuuden
keskellä Vaasan biokaasutuslaitos on
antanut rakennusaikanaan töitä yli 200
ihmiselle. Polttoaineen hankintaketju
12

työllistää suoraan noin 100 ja välillisesti
jopa satoja ihmistä.
Biokaasutuslaitos vahvistaa Vaasan
seudun mainetta energiaosaajana.
Ihalaisen mukaan Vaasan seutu on
kärjessä, kun Suomea nostetaan puhtaan
teknologian kärkimaaksi hallituksen
tavoitteiden mukaisesti. Metson toimittama biokaasutuslaitos toimii hyvänä
referenssinä, kun suomalaista Cleantechosaamista viedään ulkomaille.
Polttoaineteholtaan 140 megawatin
laitos toteuttaa myös hallitusohjelman
tavoitetta lisätä uusiutuvan energian

käyttöä ja vähentää Suomen riippuvuutta
kivihiilestä.
– Myös maamme kauppatase kohenee,
kun kotimaisella metsähakkeella korvataan tuontipolttoainetta, Ihalainen
huomautti.

Vaskiluodon Voima edelläkävijä ennenkin
Vask i luodon Voi ma n ha l litu k sen
puheenjohtaja ja toisen omistajayhtiön
EPV Energian toimitusjohtaja Rami
Vuola oli ylpeä siitä, että Vaasaan on
saatu uraauurtava laitos. Vuola muistutti Vaskiluodon Voiman olleen muita
edellä ennenkin: kotimaisia polttoaineita
alettiin laajamittaisesti käyttää Seinäjoen
voimalaitoksella ensimmäisenä jo 1990luvun alussa.
– Kaasutuslaitoksen käyttöönotto on
merkittävä askel yhtiön pyrkimyksessä
käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa

ensisijaisesti kotimaisia polttoaineita,
Vuola sanoi ja kiitti työ- ja elinkeinoministeriötä rakennushankkeelle myönnetystä tuesta. Ilman ministeriön vajaan
11 miljoonan euron investointitukea 40
miljoonan euron arvoinen hanke olisi
voinut jäädä toteutumatta.
– Kaasutin on esimerkki siitä, miten
voimavaroja yhdistämällä saadaan
aikaan huipputuloksia, Vaskiluodon
Voiman toisen omistajayhtiön, Pohjolan
Voima Oy:n, toimitusjohtaja Lauri Virkkunen sanoi ja nosti esiin kaasutuslai-

toksen merkityksen aluetaloudelle. Polttoaineen hankinta tuo seudulle tuloja
vuosittain noin 15 miljoonaa euroa.
Rami Vuola toivoi, että muutaman
vuoden kuluttua Vaasassa voitaisiin
viettää toisenkin biokaasutuslaitoksen
vihkiäisiä.
– Haluamme panostaa kotimaisiin,
uusiutuviin ja päästöttömiin polttoaineisiin, mutta energiapolitiikkaan tarvitaan
poliittisia päätöksiä ja muutosta, Vuola
huomautti.

Vuoden ilmastoteko tehtiin Vaasassa
Vaskiluodon Voiman, Vaasan Sähkön ja
Westenergyn yhteinen energiatäyskäännös
toi Vaasaan Vuoden ilmastoteko -tunnustuksen. Vuoden ilmastoteko julkistettiin
huhtikuussa 2013.
Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi arvosti sitä, että yritysten
yhteistyö vähentää hiilidioksidi- ja metaani-

päästöjä, parantaa ilmanlaatua ja tuo rahaa
ja työtä seudulle.
Vaasan alueen sähkön ja kaukolämmön
yhteistuotannon hiilidioksidipäästöt
vähenevät Vaasan energiatäyskäännöksen
ansiosta 525 000 tonnia vuodessa. Luku
vastaa yhtä prosenttia Suomen vuotuisista
hiilidioksidipäästöistä.
13
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Työntekijähaastattelu:
Voimalaitospäällikkö MATTI LOUKONEN

Vastuussa maailman
suurimmasta
biokaasutuslaitoksesta
Alun perin konemestariksi opiskellut
Matti Loukonen päätti jäädä maakravuksi pääasiassa perhesyiden takia. Toki
päätökseen vaikutti myös työpaikan
saaminen Vaskiluodon voimalaitoksesta, joka oli mukavasti aivan meren
tuntumassa.
Loukonen on ollut voimalaitoksella
töissä vuodesta 1985 lähtien. Erilaisten
työnjohto- ja insinööritehtävien jälkeen
Loukonen nimitettiin Vaskiluodon
voimalaitoksen voimalaitospäälliköksi
vuonna 2012. Uralla etenemistä vauhditti Loukosen 1990-luvun alussa työn
ohessa suorittama insinööritutkinto.
Loukosen alaisuudessa voimalaitoksen
toiminnasta huolehtii vähän alle 50
henkilöä.
Suurin ja kaunein
Viimeiset pari vuotta Loukonen on
saanut olla näköalapaikalla rakennuttamassa ja käyttöönottamassa Vaskiluodon Voiman biokaasutuslaitosta,
joka lisää kotimaisen puubioenergian
käyttöä ja vastaavasti vähentää riippuvuutta kivihiilestä. Kaasutuslaitoksen
ensimmäinen täysi toimintavuosi on

onnistuneesti takana ja laitos on osoittautunut toimintakykyiseksi.
– Kaasutuslaitos on toiminut suunnitelmien mukaan. Olemme polttaneet
kattilassa tuotekaasua ja hiilipölyä,
jotka sopivat mainiosti poltettavaksi
yhdessä. Jatkamme tulevaisuudessa
testauksia ja tutkimme, miten voimalaitoksen kattila toimii erilaisilla polttoainesuhteilla, Loukonen toteaa.
Vaskiluodon kaasutuslaitoksen
rakentaminen on ollut osa Vaskiluodon
Voiman, Vaasan Sähkön ja West
energyn yhteistä energiatäyskäännöstä,
joka vähentää Vaasan alueen sähkön ja
kaukolämmön yhteistuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 525 000 tonnia
vuodessa. Metson toimittama laitos on
yksi maailman suurimmista ja edistyksellisimmistä biokaasutuslaitoksista ja
sen rakentaminen ja käyttöönotto on
herättänyt paljon huomiota. Vaskiluodon voimalaitoksella onkin käynyt
useita laitostoimittajan vieraita tutustumassa laitokseen ja monet kotimaiset
ja ulkomaiset alan julkaisut ovat olleet
kiinnostuneita laitoksesta ja sen
toiminnasta.

Käy kuin kone
Lämpöä ja sähköä tuottavan Vaskiluodon voimalaitoksen toiminta on
hyvin tasaista ja ennakoitua. Voimalaitoksella ei kuitenkaan eletä pysähtyneisyyden aikaa, vaan toimintaa kehitetään ja henkilöstöä koulutetaan tarpeen
mukaan. Loukonen tosin vitsailee, että
laitoksella tapahtuu jotain mainittavaa
vain 10 vuoden välein.
– Normaalivuosina vuoden merkittävin tapahtuma ja myös investointi on
kesällä tehtävä vuosihuolto, jota ryhdytään valmistelemaan jo talvella. Vuonna
2013 huollosta aiheutuva seisokki kesti
neljä viikkoa, mutta tälle vuodelle on
suunniteltu tehtäväksi generaattorin
täysihuolto, joten silloin seisokki on
viisi viikkoa, Loukonen laskeskelee.
Suurin osa perinteisen vuosihuolloin kustannuksista syntyy erilaisten
ympäristönsuojeluun liittyvien laitteiden korjauksista ja muutoksista, joten
uusi biokaasutin ei suinkaan ole voimalaitoksen ainoa ympäristöystävällinen
investointi.
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Työntekijähaastattelu:
Voimalaitospäällikkö PASI SALO

Haasteena voimalaitoksen
hyvän käytettävyyden
varmistaminen
Seinäjoen voimalaitoksen voimalaitospäällikkö Pasi Salolla oli vuonna 2013
yksi iso ja haastava tavoite. Hänen oli
saatava ison turbiinihuollon jälkeen
seinäjokelaisille lämpöä tupaan ennen
talven tuloa.
– Kaikki alkoi oikeastaan jo syksyllä
2012, kun huomasimme turbiinivaurion, joka vaati turbiinin välipaineosan
uusimista. Alusta lähtien oli selvää,
ettei normaali neljän viikon huoltoseisokki riittäisi turbiinivaurion korjaamiseen. Moni epäili, ettemme ehtisi
saada laitosta kuntoon ennen lämmityskauden alkua, mutta hyvin suunniteltu
ja yhdessä henkilöstön kanssa toteutettu
projekti onnistui erinomaisesti, kertoo
Salo.
Turbiiniremonttiin valmistauduttiin
huolella jo edellisen vuoden puolella.
Marraskuussa 2012 saatiin ensimmäiset
tarjoukset sen toteuttamisesta, joulukuussa tehtiin aiesopimus ja tammikuussa 2013 lyötiin kaupat lukkoon
tšekkiläisen Doosan Skoda Powerin
kanssa, joka kuuluu nykyään korealaiseen Doosan-konserniin. Skoda on
toimittanut myös Seinäjoen voimalaitoksen alkuperäisen turbiinin apulaitteineen.
– Suomessa Skodan maine toimittajana ei sillä hetkellä ollut kaikkein
paras, joten tämä projekti oli myös
heille näytön paikka, ja siksi he paneutuivat hank keen suunnitteluun ja
16

toteuttamiseen huolellisesti, Salo sanoo.
– Hauska yksityiskohta projektissa oli,
että Skodan tšekkiläisen projektipäällikön Adam Bajerin isoisä Jiri Bajer
vastasi aikoinaan Seinäjoen voimalaitoksen työmaalla turbiiniasennuksista.
Pitkä seisokki
Turbiiniosien valmistus Tšekissä aloitettiin heti sopimuksen solmimisen
jälkeen, mutta lopullisesti turbiinin
välipaineosan asennuksiin päästiin vasta
paikan päällä sen jälkeen, kun turbiini
oli purettu, ulkopesä mallinnettu ja
viimeiset koneistukset tehty. Voimalaitos kytkettiin takaisin tuotantoon
vasta lokakuussa, joten normaalisti neljä
viikkoa kestävä vuosihuolto venyi lähes
neljän kuukauden mittaiseksi.
Vaikka hankkeen aikataulu oli
tiukka ja hanke vaativa, välipaineosan
vaihtaminen onnistui suorastaan oppikirjamaisesti. Voimala onkin toiminut
moitteettomasti turbiiniremontin
jälkeen eikä energiantuotannossa
ole loppuvuoden aikana ollut yhtään
katkoa. Se on hyvä uutinen Seinäjoen
kaupungille, jonka kaukolämmöstä yli
90 prosenttia tulee Seinäjoen voimalaitokselta.
Myös ensi kesänä Seinäjoen voimalaitoksella on luvassa voimalaitoksen
toimintaa parantavia toimenpiteitä, kun
voimalaitoksen pääautomaatiojärjestelmä uusitaan.

Puhtaasti kotimaista
Seinäjoen voimalaitoksen pääpolttoaine on kotimainen turve, mutta laitoksella voidaan käyttää polttoaineena
myös puuta. Laitoksen infrastruktuuri
on kuitenkin rakennettu niin, että se
hyödyntää pääasiassa turvetta ja turpeenkäyttö mahdollistaa puupolttoaineen
käytön. Perättäisten heikkojen turpeentuotantokesien johdosta turvevarastot
ovat pienentyneet, mutta siitä huolimatta turpeen saatavuus on parempi kuin
esimerkiksi metsähakkeen.
– Turve on kotimainen polttoaine, ja
sen käyttäminen pienentää ulkomailta
tuotavan polttoaineen tarvetta. Turpeen
tuotannon ja kuljetusten työllistävä
vaikutus maakunnassa on merkittävä, mikä myös kannattaisi muistaa
turpeesta ja sen käytöstä puhuttaessa,
Salo huomauttaa.
Noin 40 henkilöä työllistävä Seinäjoen voimalaitos tuottaa lämpöä Seinäjoen Energialle ja sähköä Vaskiluodon
Voiman omistajayhtiöille EPV Energialle
ja Pohjolan Voimalle.
Pasi Salo tuli taloon kunnossapitoinsinööriksi vuonna 2007 ja toimii
nykyään voimalaitospäällikkönä. Ennen
Seinäjoen voimalaitokselle tuloaan hän
oli työskennellyt pitkään Finn Power
Oy:n palveluksessa. Voimalaitospäällikkönä hän on johtaa koko voimalaitoksen
toimintaa.
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Vaskiluodon Voima Oy

Hallituksen toimintakertomus
2013
Toimintaympäristö
Vuonna 2013 Suomessa sähkön käyttö oli 83,9 TWh, mikä
oli 1,5 % edellisvuotta vähemmän. Lämmön ja sähkön
yhteistuotannolla tuotettiin sähköä 23,8 TWh, joka oli
2,3 % edellisvuotta enemmän. Pääosin hiilellä tuotettua
lauhdutussähköä tuotettiin 8,1 TWh, joka oli 57 % edellisvuotta enemmän. Lauhdetuotannon kasvu johtui sähkön
nettotuonnin vähenemisestä. Pohjoismaisissa altaissa olevat
vesivoimavarastot olivat koko vuoden pitkänajan keskiarvon
alapuolella. Vuoden loppupuolella vesivoimavarastot lähenivät keskiarvotasoa.
Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt Suomessa olivat
11,2 miljoonaa tonnia, mikä oli noin 34 % edellisvuotta
enemmän. Hiilidioksidipäästöjen kasvu johtui kotimaisen
vesivoimatuotannon lähes neljänneksen pienenemisestä
sekä sähkön nettotuonnin vähenemisestä ja sähkön erillistuotannon kasvusta. Uusiutuvien energialähteiden osuus
sähköntuotannossa oli 36 %, joka on 5 prosenttiyksikköä
edellisvuotta vähemmän.
Vuoden 2013 aikana päästöoikeuksien markkinahinta
vaihteli tasolla 3–6 euroa/EUA.
Vaskiluodon Voima Oy on omakustannusperiaat
teella toimiva keskinäinen tuottajayhtiö, jonka molemmat
voimalaitokset ovat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia. Voimalaitoksilla tuotettiin sähköenergiaa yhteensä 1 829 (1 398) GWh ja lämpöenergiaa
762 (935) GWh.
Energiantuotanto Vaasan voimalaitoksella
Vaasan voimalaitoksen sähköenergian tuotanto 1 412 (977)
GWh oli 45 % edellisvuotta suurempi. Kaukolämpöenergiaa tuotettiin 406 (606) GWh, mikä oli 33 % edellisvuotta
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vähemmän. Voimalaitoksen kaupallinen käytettävyys säilyi
hyvänä.
Voimalaitoksen vuosihuolto alkoi heinäkuun lopulla ja
oli kestoltaan noin viisi viikkoa. Vuosihuollossa toteutettiin
voimalaitoksen normaalit tarkastukset ja kunnossapitotyöt,
jonka lisäksi biomassan kaasutuslaitoksen polttoaineen
vastaanotossa ja kuljetinjärjestelmillä tehtiin pienempiä
muutos- ja takuukorjaustöitä.
Vaasan uuden biomassan kaasutuslaitoksen sopimuksellinen luovutus tilaajalle tapahtui tammikuun lopussa.
Energiantuotanto Seinäjoen voimalaitoksella
Seinäjoen voimalaitoksen sähköenergian tuotanto 417
(421) GWh oli 1 % edellisvuotta pienempi ja kaukolämpöenergian tuotanto 357 (329) GWh oli 8 % edellisvuotta korkeammalla tasolla.
Seinäjoen voimalaitoksen yhdentoista viikon pituinen
vuosihuolto alkoi kesäkuun alussa. Vuosihuollon poikkeuksellisen pitkä kesto johtui toteutetusta turbiinin korkeapaine
osan täyshuollosta ja välipaineosan laajamittaisesta uusinnasta.
Liikevaihto ja liikevoitto
Tilikauden liikevaihto oli 107,8 (97,1) miljoonaa euroa, joka
oli 10,7 miljoonaa euroa edellisvuotista suurempi. Liiketulos
oli 2,6 (1,3) miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot
olivat 7,8 (9,3) miljoonaa euroa ja poistoeroa purettiin 0,4 (1,0)
miljoonalla eurolla. Tilikauden nettorahoituskulut olivat 3,0
(2,3) miljoonaa euroa.
Vaskiluodon Voima Oy toimii omakustannusperiaatteella.
Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen
energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen

mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta
käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen taloudellisten
tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.
Rahoitus ja investoinnit
Kivihiilen edellisvuotta suuremmasta kulutuksesta ja sen
halpenemisesta johtuen vaihto-omaisuusvaraston arvo laski
14,7 (21,9) miljoonaan euroon. Lyhytaikaisten korollisten
lainojen määrä oli 26,8 (30,0) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten
lainojen määrä oli vuoden 2013 lopussa 63,7 (70,5) miljoonaa
euroa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin pois 6,8 miljoonaa
euroa. Investoinnit olivat 7,8 (23,5) miljoonaa euroa. Yhtiöllä
oli leasingvastuita 15,5 (17,1) miljoonaa euroa vuoden 2013
lopussa. Korko- ja valuuttariskeiltä yhtiö on suojautunut
johdannaissopimuksin.
Ympäristöasiat
Yhtiön omalla turvetuotannolla ja voimalaitosten energiantuotannolla on ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen. Kuluneen tilikauden aikana Vaasan
voimalaitoksella suoritettiin DNV GL:n toimesta auditointi
ja laitokselle myönnettiin standardin mukainen sertifikaatti
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Lisäksi yhtiö on järjestänyt
omia sisäisiä auditointeja.
Vaasan ja Seinäjoen voimalaitosten ympäristöluvissa ei
ollut muutoksia kuluneen tilikauden aikana. Molempien
voimalaitosten päästöt alittivat kaikilta osiltaan lupaehtojen
mukaiset raja-arvot. Rikkidioksidin kokonaispäästöt olivat
Vaasan voimalaitoksella 486 (296) tn ja Seinäjoen voima-

laitoksella 577 (717) tn. Typenoksidipäästöt olivat Vaasassa
1 853 (1 333) tn ja Seinäjoella 390 (483) tn sekä hiukkaspäästöt
vastaavasti 16 (10) tn ja 30 (37) tn.
Yhtiöllä on rakennettuna tuhkan loppusijoituspaikat
Vaasan Runsorin alueelle ja Seinäjoella Kerusnevalle. Loppusijoituspaikat on tarkoitettu varmistamaan tuhkan sijoitus
tilanteissa, jolloin varsinaisia hyötykäyttökohteita ei olisi
saatavilla. Loppusijoituspaikkoja käytetään myös tuhkan välivarastointiin tasaamaan hyötykäyttökohteisiin kuljetettavan
tuhkan oikea-aikaista sijoittamista. Osa Vaasan voimalaitostuhkasta toimitettiin välivarastoon Runsorin alueelle.
Yhtiön voimalaitokset kuuluvat päästökauppalain piiriin.
Vahvistusta 1.1.2013 alkaneen uuden päästökauppakauden
lopullisista maksuttomien päästöoikeuksien määristä ei saatu
viranomaisilta kertomusvuoden loppuun mennessä. Energiaviraston ehdotus maksuttomien päästöoikeuksien määristä
on jätetty joulukuussa 2013 Euroopan komission käsittelyyn.
Alkaneella päästökauppakaudella yhtiön saamien maksuttomien päästöoikeuksien määrä laskee huomattavasti edellisiin
päästökauppakausiin verrattuna.
Tutkimus ja kehitys
Vaasan voimalaitoksen kaasutuslaitosprojektin luovutus
tapahtui alkuvuodesta. Hanke jatkuu normaalina käyttötoimintana ja painopiste kaasutuslaitoksen rakentamisesta
siirtyy laitoksen käytön optimointiin tavoitteena saavuttaa
uuden teknologian mukanaan tuomat uusiutuvan energian
käytön hyödyt ja edut kokonaisuudessaan. Muita merkittäviä
tutkimus- tai tuotekehitysprojekteja voimalaitosten tuotantoon, käyttöön tai polttoaineiden hankintaan liittyen ei ollut
vireillä.
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Henkilöstö
Voimalaitoshenkilöstö siirtyi Vaskiluodon Voiman palvelukseen 1.1.2013 Proma-Palvelut Oy:stä liiketoimintakaupalla.
Vaskiluodon Voiman palveluksessa oli vuoden 2013 aikana
keskimäärin 95 henkilöä, joista Vaasan voimalaitokselle työskenteli 50 henkilöä ja Seinäjoen voimalaitoksella 45 henkilöä.
Ylempiä toimihenkiöitä oli 5, toimihenkilöitä 45 ja työntekijöitä 45.
Yhtiön taloushallintoon liittyvistä tehtävistä vastasi EPV
Energia Oy. Yhtiön taloudesta, hallinnosta ja tietyistä asiantuntijatehtävistä vastaavat sopimuspohjaisesti EPV Energia
Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n henkilökunta. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi Markku Källström,
Jan Lindqvist, Matti Loukonen, Pasi Salo ja Matti Tiilikka.
Yhtiökokous ja osakkaat
Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 17. huhtikuuta Vaasassa. Yhtiön omistuksessa ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia ja osakeomistus jakaantui vuoden lopussa
seuraavasti:
EPV Energia Oy

300 osaketta

Pohjolan Voima Oy

300 osaketta

YHTEENSÄ

600 osaketta

Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2013 yhtiökokouksen
valitsemina seuraavat jäsenet:
Varsinaiset
jäsenet

Henkilökohtaiset
varajäsenet

tuotantojohtaja Petri Hurri,
puheenjohtaja

johtaja
Marko Nylund

toimitusjohtaja Rami Vuola,
varapuheenjohtaja

johtaja
Frans Liski

johtaja
Olli Arola

toimitusjohtaja
Hannu Linna

johtaja
Ari Henriksson

päällikkö
Olli Nummelin

toimitusjohtaja
Martti Haapamäki

toimitusjohtaja
Markku Pernaa

toimitusjohtaja
Anders Renvall

energiapäällikkö
Jaakko Huhta

Toimitusjohtaja
Yhtiön toimitusjohtajana toimi EPV Energia Oy:n lämpövoimatuotannosta vastaava johtaja, diplomi-insinööri Mauri
Blomberg.
Tilintarkastajat
Yhtiökokouksessa valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi
vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi
toimikaudeksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti ja KHT Tatu
Huhtala sekä varatilintarkastajiksi KHT Ari Lehto ja KHT
Kristian Berg.
Käynnissä olevat oikeusprosessit
Yhtiöllä on käynnissä Mustasaaren bioterminaalin ympäristölupaa koskeva valitusprosessi Korkeimmassa hallinto-
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oikeudessa. Lisäksi yhtiöllä on muutamia turvetuotantoalueisiin liittyviä valitusprosesseja Vaasan hallinto-oikeudessa.
Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä
Kivihiilen hankintaan liittyy hinta- ja saatavuusriskit.
Riskeiltä pyritään suojautumaan pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla ja ylläpitämällä riittävää vaihto-omaisuusvarastoa.
Tuotantotoimintaan vaikuttavana riskinä on voimalaitoksella tapahtuva iso laitevaurio, joka voi aiheuttaa kuukausia
kestävän tuotantokatkoksen. Normaalista poikkeavia tuotantoon kohdistuvia riskejä ei ole tällä hetkellä tiedossa. Omaisuusvahinkoihin liittyviltä riskeiltä on suojauduttu omaisuusvakuutuksin.
Lähiajan näkymät
Vaskiluodon Voiman vuoden 2014 tuotantomäärät ovat riippuvaisia markkinahintojen kehityksestä. Taustalla vaikuttavat
avaintekijät ovat polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat
sekä pohjoismaisten vesivarastojen tilanne. Pohjoismaiset
vesivarastot olivat tammikuun lopulla 2014 noin 4 TWh yli
pitkänajan keskiarvon. Vesivarastojen noususta johtuen on
todennäköistä, että voimalaitosten tuotantomäärät arvioidaan
toteutuvan edellistä tuotantovuotta pienempinä.
Hiilen API2-termiinihinta loppuvuodelle 2014 oli noin
82 USD tonnilta ja hiilidioksidipäästöoikeuksien markkinahinta loppuvuodelle 2014 noin 5 euroa/EUA. Yhtiö arvioi
saavansa alkaneelle päästökauppajaksolle kaukolämmön
tuotantoon kohdistettuja maksuttomia päästöoikeuksia
yhteensä noin 1,2 miljoonaa kappaletta.
Molemmille voimalaitoksille on alkuvuodelle 2014
löydetty tuhkan hyötykäyttökohteita riittävästi. Uusien hyötykäyttökohteiden kartoitusta jatketaan edelleen. Vuoden 2014

osalta tuhkan välivarastointitarve jää todennäköisesti vähäiseksi.
Nykyinen bioenergiapolitiikka ja jatkuvat tukimuutokset
ovat osoittautuneet taloudellisesti haastaviksi. Ne ovat nykyisellään vaikuttaneet puutoimitusketjuihin heikkona kannattavuutena ja vaarana on jopa saatavuuden nopea heikkeneminen. Puunhankintaan osallistuvat organisaatiot ovat jo
pienentäneet hankintamääriä.
IE-direktiivin mukaiset savukaasujen tiukentuneet
päästörajat tulevat voimaan vuonna 2016. Suomi on anonut
mahdollisuutta liittyä ns. siirtymäsuunnitelmaan, joka antaisi
mahdollisuuden toteuttaa vähennystoimenpiteet vuoteen
2020 mennessä. Komission päätöstä siirtymäsuunnitelman
hyväksymisestä odotetaan vuoden 2014 alussa. Siirtymäsuunnitelman toteutuessa ympäristöinvestoinnit voitaisiin siirtää
vuoteen 2017 vuoden 2015 sijaan. Tulevien investointien arvo
on hieman yli 10 miljoonaa euroa.
Vaasan voimalaitoksen kaasutuslaitoksen syöttötariffituen käsittely on edelleen kesken. Saadun ennakkotiedon
mukaan investointitukea koskeva päätös saataneen lähitulevaisuudessa, mutta kaasutuspreemiota koskeva päätös on
vielä kesken EU:ssa. Ottaen huomioon, että hanketta koskeva
investointipäätös on tehty vuonna 2011 keväällä, tuen käsittelyaikaa voidaan pitää kohtuuttoman pitkänä.
Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi
Tilikauden tulos on 0,00 €.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
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Tilinpäätös
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Tuloslaskelma €
1.1. – 31.12.2013

1.1. – 31.12.2012

107 773 460,52

97 105 539,73

1

1 740 286,35
-79 123 374,26
-5 627 333,07
-7 764 213,40
-14 410 471,29

1 459 288,54
-70 100 513,01
-14 200,00
-9 295 812,90
-17 882 127,52

2
3
4
5
6

LIIKETULOS

2 588 354,85

1 272 174,84

Rahoitustuotot ja -kulut

-3 026 145,14

-2 273 314,16

-437 790,29

-1 001 139,32

437 790,29

1 001 139,32

0,00

0,00

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos
TILIKAUDEN TULOS

Liitetieto

7
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Tase €
31.12.2013

31.12.2012

Liitetieto

6 757 585,99
88 430 256,08
36 755,39
95 224 597,46

7 441 995,94
87 700 728,20
36 755,39
95 179 479,53

8
9
11

14 702 661,53
6 531,25
23 889 182,80
640 581,55
39 238 957,13

21 905 792,18
17 480,75
23 893 330,56
2 702 591,49
48 519 194,98

12
13
14

134 463 554,59

143 698 674,51

1 009 127,56
891 552,59
0,00
1 900 680,15

1 009 127,56
891 552,59
0,00
1 900 680,15

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
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15

16
27 438 809,01

27 876 599,30

63 700 000,00
41 424 065,43
105 124 065,43

70 500 000,00
43 421 395,06
113 921 395,06

134 463 554,59

143 698 674,51

17
18

Rahoituslaskelma €
2013

2012

Liiketoiminta
Liiketulos
Oikaisut liiketulokseen 1)
Käyttöpääoman muutos 2)
Maksetut korot
Saadut korot
Saadut osingot
Muut rahoituserät
Liiketoiminnan rahavirta

2 588 354,85
7 764 213,40
8 420 898,28
-941 934,78
1 217,82
2 997,00
-2 088 425,18
15 747 321,39

1 272 174,84
9 295 812,90
-11 222 162,63
-1 087 273,46
21 055,99
2 960,00
-1 210 056,69
-2 927 489,05

Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investointien rahavirta

-7 809 331,33
-7 809 331,33

-23 458 664,28
-23 458 664,28

0,00
-6 800 000,00
-3 200 000,00
-10 000 000,00

38 000 000,00
-3 981 304,72
-5 000 000,00
29 018 695,28

-2 062 009,94
2 702 591,49
640 581,55

2 632 541,95
70 049,54
2 702 591,49

7 764 213,40

9 295 812,90

7 203 130,65
15 097,26
1 202 670,37
8 420 898,28

12 642 380,42
-2 866 746,71
-20 997 796,34
-11 222 162,63

Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos
Likvidit varat 1.1.
Likvidit varat 31.12.

1)

2)

Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+)
Korottomien saamisten lisäys (-) tai vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet

Pysyvät vastaavat
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon suunnitelman mukaisilla
poistoilla ja saaduilla avustuksilla vähennettynä.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.
Pysyvien vastaavien pitoajat ovat:
Muut pitkävaikutteiset menot
5–30 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat
10–30 vuotta
Koneet ja kalusto
5–30 vuotta
Turpeen tuotantoon suunniteltujen suoalueiden
hankintamenoista on joutomaan ja puuston osuus
kirjattu maa-alueisiin. Muilta osin suoalueiden
hankintamenot on kirjattu turvevaroihin ja keskeneräisiin turvehankintoihin.
Suoalueen valmistuttua siirretään luvan
saaneen alueen keskeneräiset turvehankinnat
turvevaroiksi, joista tehdään substanssipoistot
käytön mukaan.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on arvostettu FIFO-periaatteella
hankintamenoon. Jos vaihto-omaisuuden todennäköinen hankintameno on tilinpäätöspäivänä
alkuperäistä hankintamenoa pienempi, erotusta
ei omakustannusperiaatteesta johtuen kirjata
kuluksi.
Valuuttamääräiset erät
Suojaamattomat valuuttamääräiset erät on arvostettu Euroopan keskuspankin noteeraamaan
tilinpäätöspäivän kurssiin.
Vieraan pääoman eriä on muunnettu kiinteästi
euromääräisiksi koron- ja valuutanvaihtosopimuksin.
Rahoitusvälineiden arvostus
Vaihtuvakorkoisten lainojen korkosidonnaisuusaikaa on pidennetty koronvaihtosopimuksilla. Näihin sopimuksiin liittyvät korot on tilinpäätöksessä
jaksotettu suoriteperusteisesti ja ne on esitetty
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nettomääräisinä rahoitustuottojen ja -kulujen pääryhmässä. Johdannaissopimusten nimellisarvot ja
käyvät arvot on esitetty liitetiedoissa.
Päästöoikeudet
Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat
kirjanpitolautakunnan 15.11.2005 antamaan lausuntoon päästöoikeuksien kirjaamisesta. Lausunnon mukaan kirjanpitokäsittely perustuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien
vertaamiseen, ns. nettomenettelyyn. Vastikkeetta
saadut päästöoikeudet ovat taseen ulkopuolista
varallisuutta. Päästöoikeuksien myynnit sisältyvät
liikevaihtoon ja päästöoikeuskulut Materiaalit ja
palvelut -kuluryhmään.
Energiaverot
Energiaverot ovat valmisteveroja, jotka eivät
perustu välittömästi myynnin määrään. Verojen
suoritukset kirjataan Materiaalit ja palvelut -kuluryhmään ja verot sisällytetään sähkön ja lämmön
myyntiin.
Syöttötariffijärjestelmä
Syöttötariffijärjestelmä käsittää tuuli-, biokaasu-,
metsähake- ja puupolttoainevoimalalle maksettavan sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden
hinnan perusteella muuttuvan tuotantotuen eli
syöttötariffin.
Syöttötariffijärjestelmän perusteella saatu tuki
on kirjattu yhtiön liikevaihtoon.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Voimalaitosten henkilökunta siirtyi vuoden alussa
yhtiön palkkalistalle. Aikaisempina vuosina yhtiö
osti käyttö- ja kunnossapitopalvelut vieraina
palveluina.
Suunnitelman mukaiset poistot ovat edellistä
tilikautta alhaisemmat, sillä Seinäjoen voimalaitoksen arvioitua taloudellista pitoaikaa pidennettiin
5 vuodella.

Tuloslaskelman liitetiedot (1000 €)
1. LIIKEVAIHTO
Sähkön myynti
Lämmön myynti
Päästöoikeuksien myynti 1)

2013

2012

91 786
15 987
0
107 773

76 985
18 385
1 736
97 106

713
662
365
1 740

1 159
0
300
1 459

59 981
5 511
614
66 106
7 253
5 764
79 123

52 255
2 734
611
55 600
12 592
1 909
70 101

4 699
805
123
5 627

14
0
0
14

50
45

0
0

Päästöoikeuksien myyntien ja ostojen erotus
   on otettu huomioon omakustannushinnassa.

1)

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Polttoaineiden myynti
Palvelumyynti
Muut tuotot

3. MATERIAALIT JA PALVELUT
Polttoaineet
Päästöoikeuksien ostot 1)
Muut aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Ulkopuoliset palvelut

4. HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Henkilöstö keskimäärin
Toimihenkilöt
Työntekijät
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Tuloslaskelman liitetiedot (1000 €)
2013

2012

714
825
5 951
274
7 764

671
1 215
7 229
181
9 296

7 204
1 575
2 530
3 101
14 410

12 108
1 685
1 904
2 185
17 882

17
2

8
4

1
3
4

21
3
24

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-3 030

-2 297

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-3 026

-2 273

5. POISTOT
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Turvevarat
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Tuotantotoiminnan vieraat palvelut
Leasingmaksut
Aineet ja tarvikkeet
Muut kulut
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot
Muut palkkiot
7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korko- ja rahoitustuotot
Osinkotuotot
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Taseen liitetiedot (1000 €)
8.

9.

2013

2012

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

206
0
206
206

168
38
206
206

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.

14 906
30
14 936
-7 670
-714
6 551

13 274
1 632
14 906
-6 999
-671
7 236

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.

15 112
30
15 142
-7 670
-714
6 758

13 442
1 670
15 112
-6 999
-671
7 442

2 323
23
2 346
2 346

2 320
3
2 323
2 323

43 665
0
0
43 665
-33 848
-825
8 993

39 615
4 405
-355
43 665
-32 633
-1 215
9 818

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Investointiavustukset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.
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Taseen liitetiedot (1000 €)
2013

2012

199 903
6 566
16
0
-21
206 463
-132 239
17
-5 951
68 290

175 464
33 997
0
-9 558
0
199 903
-125 010
0
-7 229
67 664

Kirjanpitoarvosta 31.12. koneiden ja laitteiden osuus

66 431

66 207

Turvevarat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.

9 446
99
-16
9 529
-5 190
-274
4 065

8 393
245
808
9 446
-5 009
-181
4 256

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

391
6 526
-5 903
1 014

15 608
347
-15 564
391

3 249
473
0
3 722

3 546
511
-808
3 249

258 977
13 686
0
-5 924
266 739
-171 277
17
-7 050
88 430

244 947
39 508
-9 913
-15 564
258 977
-162 652
0
-8 625
87 701

18
1 153
78

19
1 235
82

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Investointiavustukset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.

Keskeneräiset turvehankinnat
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Investointiavustukset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo 31.12.
10. AKTIVOIDUT KORKOMENOT
Aktivoituja korkomenoja poistamatta
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Rakennukset ja rakennelmat
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Taseen liitetiedot (1000 €)

11. SIJOITUKSET
Hankintameno 1.1.
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Yhtiö
Vaskiluodon Kalliovarasto Oy
Anvia Oyj

Osuus %
36,4
–

12. VAIHTO-OMAISUUS
Kivihiili
Muut polttoaineet
Kivihiili
Jälleenhankintahinta
Kirjanpitoarvo
Erotus
13. PITKÄAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset

14. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset *)
Muut saamiset

*)

Lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Jaksotetut energia- ja investointituet
VAKA-hankkeelle jaksotettujen ostolaskujen alv
Muut

15. OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.
Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

2013

2012

37
37
37

37
37
37

Kpl
240
37

Kirjanpitoarvo
12
25
37

12 536
2 167
14 703

20 529
1 377
21 906

12 634
-12 536
98

19 344
-20 529
-1 185

7
0
7

7
10
17

13 340
10 262
288
23 889

13 282
10 205
406
23 893

9 063
0
1 199
10 262

8 292
899
1 014
10 205

1 009
1 009

1 009
1 009

892
892

892
892

0

0

1 901

1 901

892
0
892

892
0
892
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Taseen liitetiedot (1000 €)
2013

2012

5 488

6 830

63 700

70 500

9 000

10 800

26 800
7 680
4 276
2 668
41 424

30 000
5 769
6 599
1 053
43 421

719
0
1 911
1 386
260
4 276

665
4 811
701
0
423
6 599

1 598
13 868
15 466

1 616
15 521
17 137

Muut vastuut

700

700

Summaan sisältyy ympäristöasioiden hoitoa varten
ympäristöluvan perusteella annetut vakuudet

200

200

10 000

10 000

16. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Laskennallinen verovelka kertyneestä poistoerosta
17. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta
18. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat *)
Muut lyhytaikaiset velat

*)

Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Jaksotetut korkokulut
Jaksotetut VAKA-loppulaskut
Jaksotetut biopolttoaine- ja päästöoikeusostot
Jaksotetut henkilösivukulut
Muut

19. VASTUUSITOUMUKSET
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Vaasan voimalaitoksen koneita ja laitteita koskevan sopimuksen varsinainen vuokra-aika päättyy vuonna 2015. Vuokrasopimuksen jäännösarvo on maksettujen vuokrien pääomaosuuksien vähentämisen jälkeen laskettu pääoma-arvo.

Luotollisten tilien tilisopimusten mukaiset tilivastuut
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Taseen liitetiedot (1000 €)
2013

2012

5 218
0

2 261
12

110 000
-2 736

85 000
-4 564

2013-2020
tn CO2
1 184 017
245 761

2012
tn CO2
1 012 588
1 012 588

938 256

0

2013
tn CO2
1 462 153
-245 761
-1 248 654
0
0
-32 262

2012
tn CO2
1 229 929
-1 012 588
-289 718
-162 462
234 056
-783

20. JOHDANNAISSOPIMUKSET
Yhtiö on suojannut valuuttamääräisen hiilenhankinnan
valuuttatermiinejä käyttämällä.
Valuuttatermiinit
Kohde-etuuden arvo
Käypä arvo
Kaikki yhtiön tilikauden päättyessä voimassa olleet valuuttatermiinit erääntyvät 1.1.2014 alkaneen tilikauden aikana.
Korkoriskin suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten
pääoma-arvot olivat:
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset (nimellisarvo)
Käypä arvo
21. PÄÄSTÖOIKEUDET
Päästökauppajakso
Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet *)
Vuositasolle allokoituna *)
Myönnetyt käytettävissä olevat maksuttomat
päästöoikeudet 31.12.
Päästöoikeuksien käyttö
Päästömäärät
Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet 1.1. *)
Päästöoikeuksien osto
Päästövähenemien osto (CER) **)
Päästöoikeuksien myynti
Alijäämä (+) / ylijäämä (-)
*)

Päästökauppajaksolle 2013–2020 saatavat maksuttomat päästöoikeudet eivät vielä ole Euroopan
komission lopullisesti vahvistamia.

**)

Päästökauppajaksolle 2008–2012 myönnettiin päästövähenemien hankintaoikeuksia 163 119 tn CO2 /
vuosi. Päästökauppajaksolla 2013–2020 päästövähenemien hankintaoikeuksia ei ole käytettävissä.
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Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen allekirjoitukset

EHDOTUS VUOSITULOKSEN KIRJAAMISEKSI
Tilikauden tulos on 0,00 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
Videokokous Vaasa/Helsinki 6. maaliskuuta 2014

Petri Hurri
Puheenjohtaja

Olli Arola

Martti Haapamäki

Ari Henriksson

Anders Renvall

Rami Vuola

Mauri Blomberg
Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Vaasassa 12. maaliskuuta 2014
ERNST & YOUNG OY
KHT-yhteisö

Mikko Rytilahti
KHT
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Tatu Huhtala
KHT

Tilintarkastuskertomus
Vaskiluodon Voima Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Vaskiluodon Voima Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 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 lainmukainen 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 sisältyvistä 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 merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 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 olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Yhtiökokouksen päätöksen perusteella annettavat lausunnot
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä muun
vapaan oman pääoman jakamisesta on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.
Vaasa 12.3.2014
Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö
Mikko Rytilahti, KHT			Tatu Huhtala, KHT
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