
Vuosikertomus 2008



Energiankulutus kasvoi Suomessa voimakkaasti 
1960-luvulla  ja tarvittiin lisää sähköntuotanto-
kapasiteettia. Vuosikymmenen lopulla Etelä-Poh-
janmaan Voima Oy ja Pohjolan Voima Oy perustivat 
yhtiön, jossa molemmilla oli yhtä suuret omistusosuu-
det. Näin syntyi Vaskiluodon Voima Oy. Yhtiö rakensi 
Vaski luotoon 160 MW:n raskasöljykäyttöisen voima-
laitoksen, joka otettiin käyttöön vuonna 1972. Pian 
1970-luvun öljykriisien jälkeen Vaskiluodon Voima 
alkoi etsiä halvempia polttoainevaihtoehtoja raskaalle 
polttoöljylle. Uudeksi energialähteeksi valittiin kivihiili. 
Niinpä Vaasan voimalaitokselle päätettiin  rakentaa 
kivihiilikattila, joka otettiin käyttöön vuonna 1982. 

Etelä-Pohjanmaan Voiman 

ja Pohjolan Voiman yhdessä 

omistama energiantuotanto-

yhtiö, Vaskiluodon Voima, on  

perustettu 1960-luvun lopulla.
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Vaskiluodon Voiman  keskeiset tunnusluvut 
(1000 €) 

2008

Liikevaihto 89 579
Omavaraisuusaste 20 %
Polttoaineen hankinta 57 177
Ulkoa hankitut palvelut 13 501

OMAISUUSERIEN KEHITYS (tase, vastaavaa)
Pysyvät vastaavat 85 473
Vaihto-omaisuus 23 855
Pitkäaikaiset saamiset 73
Lyhytaikaiset saamiset 18 649
Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset 1 273

RAHOITUSERIEN KEHITYS (tase, vastattavaa)
Oma pääoma 1 901
Poistoero 31 826
Pitkäaikainen vieras pääoma 71 273
Lyhytaikainen vieras pääoma 24 323

Investoinnit 7 674

TUOTANTO
Sähkö 1 931 GWh
Kaukolämpö 981 GWh

Vaskiluodon Voima rakensi Seinä joelle 80-luvun lopussa 
125 MW sähköä ja 100 MW kaukolämpöä tuottavan voima-
laitoksen. Polttoaineeksi valittiin turve, joka on paikallisten 
turvevarojen ansiosta alueen luontaisin energialähde. 

Vuonna 1996 Vaskiluodon Voima päätti nostaa kivihii-
likattilan tehoa noin 30 % ja rakentaa Vaasan voimalaitok-
selle uuden hiilikattilan korotettua 230 MW sähkötehoa 
vastaavan turpiinilaitoksen. Uusittu laitos otettiin käyttöön 
alkusyksystä 1998.

Yhtiön Vaasassa ja Seinäjoella sijaitsevilla voimalai-
toksilla tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. Yhtiö tuottaa 
kaiken sähkön osakkailleen omakustannus periaatteella ja 
laitosten tuottama kaukolämpö menee Vaasan ja Seinäjo-
en kaupunkien käyttöön.

Vaskiluodon Voimalla ei ole palkattua henkilökuntaa. 
Käynnissäpito-, talous- ja hallintopalvelut ostetaan yhteis-
työkumppaneilta ja omistajayhtiöiltä.  Käynnissäpitopalve-
lua koskeva sopimus uusittiin Proma-Palvelut Oy:n kanssa 
elokuussa 2007. Uusittu sopimus on voimassa 5 vuotta.

Vaskiluodon Voiman työllistämisvaikutus henkilötyö-
vuosina on noin 370, josta Vaasan osuus on 105 ja Seinä-
joen alueen osuus 265 henkilötyövuotta. Seinäjoen Vaasaa 
suurempaa työllistämislukua selittää kotimaisen turve- ja 
biopolttoaineen hankinta.
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Toimitusjohtajan tervehdys

Vuosi 2008 oli lämpövoimalaitosten polttoainehankinnan kannalta poikkeuksel-
linen. Kivihiilen ja öljyn hinnan erittäin voimakas nousu taittui kesällä laskuun, 
jonka jyrkkyys voimistui vuoden loppua kohti maailmanlaajuisen taantuman 
etenemisen myötä. Polttoaineiden hintojen lasku jatkui vuoden 2009 alkupuo-
lella.

Kesä 2008 oli polttoturpeen tuotannon kannalta huono. Ylivuotisten varasto-
jen puuttuessa tuli syksyllä turvepolttoaineesta niukkuustuote, jota eri puolilla 
Suomea korvattiin mahdollisuuksien rajoissa metsähakkeen, raskaan polttoöljyn 
ja kivihiilen käytöllä.

Tuotannon kilpailukyvyn ja voimalaitosten käyttövarmuuden kannalta on 
tärkeätä varmistaa polttoainevalikoiman monipuolisuus ja polttoaineiden riittä-
vä saatavuus. Tulevina vuosina energiaturpeen kysyntä ylittää tarjonnan, jolloin 
ylivuotisia varastoja ei synny. Lisäksi eri puolilla Suomea olemassa olevat turve-
tuotantoalueet ovat suurelta osin ehtymässä. Tilanteen korjaamiseksi maaham-
me tarvitaan lähivuosina kymmeniä tuhansia hehtaareja uutta turvetuotanto-
alaa. Vaskiluodon Voima vastaa haasteeseen pyrkimällä aktiivisesti lisäämään 
omaa turvetuotantoaan sekä edelleen kasvattamaan biopolttoaineiden käytön 
osuutta.

Vaasan voimalaitoksen osalta biopolttoaineiden käytön ehtona on toteut-
tamiskelpoisen ratkaisun löytäminen kivihiilen ja biopolttoaineiden rinnakkais-
polttoon. Tällä hetkellä selvitettävinä olevat lupaavimmilta näyttävät rinnakkais-
polttotekniikat perustuvat biopolttoaineiden kaasutukseen.

Muuttuvassa toimintaympäristössä Vaskiluodon Voimalla on voimakas tarve 
kehittää voimalaitoksiaan ja toimintatapojaan tuotannon kilpailukyvyn ja jousta-
vuuden lisäämiseksi.

Mauri Blomberg
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Yhtiön omalla turvetuotannolla ja voi-
malaitosten energiantuotannolla on 
ISO 14001-standardin mukainen ym-
päristöjärjestelmä, jonka tavoitteena 
on toiminnan jatkuva kehittäminen ja 
parantaminen. Vaskiluodon ja Seinä-
joen voimalaitosten sekä turvetuotan-
non ympäristönjärjestelmät ovat DNV 
Certifi cation Oy:n auditoimia.

Vaasan ja Seinäjoen voimalaitosten 
päästöt alittivat kaikilta osiltaan lupa-
ehtojen mukaiset raja-arvot. 

Molemmille voimalaitoksille saatiin 
vuoden 2008 alkupuolella LCP-direktii-
vin mukaiset ympäristöluvat. Vaskiluo-
don voimalaitoksen ympäristöluvasta 
yhtiö teki Vaasan hallinto-oikeudelle 

muutoshakemuksen, joka koski hiili-
kattilan päästöraja-arvoja.

Kaikki syntyneet tuhkat on pys-
tytty molemmilta voimalaitoksilta 
sijoittamaan kokonaisuudessaan 
hyötykäyttökohteisiin. Tuhkan ja 
muiden sivutuotteiden loppusijoi-
tus- ja välivarastointipaikka Vaasan 
Runsorissa valmistui ja otettiin käyt-
töön lokakuussa 2008. Rakennettu 
ensimmäinen vaihe oli laajuudeltaan 
2,2 hehtaaria, mikä on noin kymme-
nesosa alueen kapasiteetista. 

Seinäjoen voimalaitoksella aloi-
tettiin jäteperäisen kierrätyspolttoai-
neen rinnakkaispolton YVA-menette-
ly, joka valmistuu keväällä 2009.

Ympäristöasiat
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Kivihiilen avulla tuotetaan noin 40 % 
maailmassa käytetystä sähköstä.

Energiankulutuksen kasvun arvi-
oidaan jatkuvan voimakkaana lähi-
vuosikymmenien ajan. Kansainvälisen 
energiajärjestö IEA:n (International 
Energy Agency) skenaariossa kasvuk-
si on arvioitu vuoteen 2030 mennes-
sä lähes 50 %.

Fossiilisten polttoaineiden käytön 
energiantuotannossa arvioidaan kas-
vavan samoin noin 50 %. Skenaarion 
mukaan hiilen käyttö kasvaa voimak-
kaammin kuin minkään muun ener-
gialähteen.

Kivihiili ihmiskunnan 

palveluksessa

Kivihiili on ensimmäinen fossiilinen 
polttoaine, jota ihminen hyödynsi. 
Varhaisia merkkejä hiilen käytöstä 
on löydetty Kiinasta, jossa hiiltä on 

louhittu kuparin sulattamiseksi noin 
1000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.
Teollinen vallankumous 1700–1800- 
luvuilla kasvavine raudan ja teräksen 
tuotantoineen ja laajentuvine rauta-
tieverkostoineen johti hiilen kysyn-
nän voimakkaaseen kasvuun.

Kivihiili oli suurin primääriener-
gian lähde aina 1960–luvulle asti, 
jolloin öljy nousi merkittävimmäksi 
energialähteeksi.

Hiilellä on keskeinen osa myös 
raudan ja teräksen tuotannossa, 
sementin valmistuksessa ja useissa 
muissa teollisissa prosesseissa, muun 
muassa kemianteollisuuden raaka-
aineena kemikaalien, synteettisen 
kumin ja lääkkeiden valmistuksessa.

Energian kokonaistuotannosta 
hiilen osuus on nykyään noin neljän-
nes. Nykykulutuksella tunnettujen 
kivihiilivarojen on arvioitu riittävän 
lähes 150 vuotta.

Kivihiili polttoaineena

Kivihiilen edut

Kivihiilen varannot ovat suuria ja niitä on myös poliittisesti vakailla alueilla. 
Kivihiiltä löytyy lähes kaikkialta maailmasta niin teollisuusmaista - myös EU-maista - kuin kehittyvistäkin maista. 
Kivihiilellä on toimivat maailmanmarkkinat. 
Kivihiili on ominaisuuksiltaan ylivoimainen reservipolttoaine ja nopeasti käyttöönotettavaa kivihiilivoimaa tarvitaan  
paitsi Suomessa, myös koko pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella vastaamaan vesi- ja tuulivoimantuotannon vaih-
teluun.
Kivihiiltä tarvitaan biopolttoaineita käyttävillä yhteistuotantolaitoksilla huoltovarmuuspolttoaineena. 
Kivihiiltä kuljetetaan pääasiassa laivoilla ja junilla. Sen kuljettaminen maasta toiseen ei tapahdu kriisiherkkiä putkilinjo- 
ja pitkin.
Kivihiilen varastointi hiilikaivoksilla ja käyttöpaikoilla on helppoa eikä aiheuta vaaraa ympäristölle. 
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Kioton joustomekanismit
Kiotossa sovittiin kasvihuonekaasujen rajoittamistavoitteiden lisäksi joustome-
kanismeista, joiden avulla edistetään torjuntatoimien kustannustehokkuutta ja 
joustavuutta. Pöytäkirja edellyttää kuitenkin, ettei mikään maa voi täyttää päästö-
vähennysvelvoitteitaan pelkästään Kioton mekanismien avulla, vaan maiden on 
hoidettava merkittävä osa velvoitteestaan kotimaisilla päästövähennystoimilla.

Yhteistoteutus (Joint Implementation, JI)

Yhteistoteutuksessa teollisuusmaa rahoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä vä-
hentäviä tai nieluja eli kasvihuonekaasujen sitoutumista (metsiin, maaperään tai 
meriin) lisääviä hankkeita toisessa teollisuusmaassa, käytännössä useimmiten 
siirtymätalousmaassa. Samalla teollisuusmaa saa siirtää käyttöönsä hankkeesta 
saatuja päästövähennysyksiköitä.

Esimerkiksi Suomi on rahoittanut Virossa tuulipuiston rakentamista ja kauko-
lämpölaitosten uudistamista biopolttoaineelle sopiviksi. Suomi voi lukea hank-
keesta saadut päästövähenemät hyväkseen täyttäessään Kioton pöytäkirjan 
velvoitettaan.

Puhtaan kehityksen mekanismi 

(Clean Development Mechanism, CDM)

Teollisuusmaa rahoittaa päästövähennyshankkeita tai nieluja lisääviä hankkeita 
kehitysmaassa ja saa siirtää käyttöönsä hankkeesta saadut päästövähennykset. 
Hankkeiden tulee samalla edistää kestävää kehitystä kohdemaassa.

Suomi on tukenut pienvesivoimalaa Hondurasissa ja voi näin käyttää tästä 
saadut päästövähenemät hyväkseen täyttäessään Kioto-velvoitettaan.

Päästökauppa (Emissions Trading, ET)

Päästökaupassa sallitun päästömääränsä ylittänyt teollisuusmaa voi ostaa toisel-
ta, sallitun päästömääränsä alittaneelta teollisuusmaalta päästöyksiköitä. Päästö-
kauppaa hyödynnetään myös yritysten päästöjen vähentämiseksi. Tarkoituksena 
on luoda päästökauppajärjestelmästä väline kasvihuonekaasupäästöjen vähen-
tämisestä aiheutuvien kustannusten alentamiseksi. Järjestelmän mukaisesti ne 
maat ja toimijat, joilla on vain vähän mahdollisuuksia taloudellisesti järkeviin 
päästörajoituksiin, voivat päästöoikeuksia muilta ostamalla olla vähentämättä 
omia päästöjä ja siirtää tarvittavat päästövähennykset toteutettaviksi sen sijaan 
siellä, missä rajoitukset ovat vähemmillä kustannuksilla toteutettavissa.

Kivihiili polttoaineena
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Miten kivihiili on muodostunut?

Hiiliatomi on elämän välttämätön 
rakennuspalikka: se on eliöiden tär-
kein rakennusaine. Ilman hiiltä ei olisi 
elämää!

Hiiltä esiintyy kaikkialla, missä on 
elämää ja orgaanisia yhdisteitä. Mui-
naisten kasvien jätteet ovat geolo-
gisten maankuoren liikkeiden vaiku-
tuksesta joutuneet kovan paineen ja 
lämpötilan alaisiksi. Tästä aiheutuneet 
kemialliset ja fysikaaliset muutokset 
ovat synnyttäneet kivihiilen.

Kivihiilen muodostuminen alkoi 
hiili kaudella 360–290 miljoonaa vuot-
ta sitten. Hiilen laatu määräytyy läm-
pötilasta, paineesta ja muodostelman 
iästä. Syntyprosessin päävaiheet voi 
kuvata seuraavasti:

Biomassa > Turve > 

Ruskohiili > Kivihiili > 

Antrasiitti > Timantti

Prosessin jokaista vaihetta esiintyy 
maailmassa nykyäänkin. Mitä pi-
demmälle prosessi on edennyt, sitä 
kovempaa ja tiiviimpää kivihiilestä on 
tullut. Polttoainekäytössä hiilen laa-
dun katsotaan olevan sitä korkeampi, 
mitä edempänä prosessi on.

Kivihiilipolton päästöt

Kivihiili sisältää alkuainehiilen lisäksi 
pieniä määriä rikkiä, typpeä, happea, 
vetyä ja raskasmetalleja. Hiilen poltossa 
lämmön lisäksi vapautuu hiilidioksidia, 
hiilivetyjä, typen ja rikin oksideja ja 
hiukkasia. Vapaasti ympäristöön pääs-
tettynä nämä aiheuttavat terveyshait-
toja, maaperän ja vesistön happamoi-
tumista ja rakenteiden korroosiota.

Hiukkasten ja kaasumaisten pääs-
töjen poistamiseksi on kehitetty te-
hokkaita menetelmiä, joilla hallitaan 
vaikutukset ilmanlaatuun, maaperään 
ja vesistöihin. Suomessa sähkön ja 
kaukolämmön tuotannon pienhiuk-
kaspäästöt ovat alle kymmenesosa 
kaikista Suomen pienhiukkaspääs-
töistä, koska hiukkasten erotus on 
keskitetyssä energian tuotannossa 
erittäin tehokasta. Merkittävimmät 
pienhiukkasten lähteet ovatkin liiken-
ne ja puun pienpoltto.

Viime vuosikymmenten aikana 
puhdistustekniikan kehittyminen on 
vähentänyt myös rikin ja typen oksi-
dien teolliset päästöt murto-osaan 
entisestä. Näin metsien ja vesistöjen 
happamoitumisvauriot ovat vähenty-
neet selvästi.

Tällä hetkellä tärkein kysymys 
ilmaston suojelemiseksi onkin hiili-
dioksidipäästöjen hallinta, sillä ih-

misen toiminta aiheuttaa enemmän 
hiilidioksidipäästöjä kuin mitä luon-
non oma yhteyttämiskierto pystyy 
muuttamaan hapeksi.

Kasvihuonekaasujen vaikutus 

ilmastoon

Eräät ilmakehän kaasut toimivat sa-
maan tapaan kuin lasi kasvihuonees-
sa: ne päästävät auringon valon maan 
pinnalle, mutta estävät osaa lämmök-
si muuttuneesta säteilystä karkaa-
masta takaisin avaruuteen. Näiden 
kasvihuonekaasujen aiheuttama 
kasvihuoneilmiö pitää planeettamme 
elämälle suotuisana: ilman sitä keski-
lämpötila maapallolla olisi -18 °C eli 
33 °C nykyistä kylmempi.

Ihmisen toiminta tuottaa kuiten-
kinsuuria määriä kasvihuonekaasuja, 
jotka voimistavat luonnollista kasvi-
huoneilmiötä. Tärkeimpiä näistä ovat 
hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja di-
typpioksidi (N2O). Hiilidioksidin osuus 
ilmastonmuutoksesta on noin 60 %. 
Hiilidioksidista puolestaan kolme 
neljäsosaa tulee energiantuotannosta 
ja liikenteestä sekä runsas viidennes 
metsämaiden ottamisesta muuhun 
käyttöön. Kasvihuonekaasuja syntyy 
myös muun muassa maataloudessa, 
teollisuuden prosesseissa, kaatopai-
koilla ja metsäpaloissa.
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Kasvihuonekaasuja on ilmakehässä 
nyt enemmän kuin koskaan viime 
650 000 vuoden aikana. Vuosina 
1970–2004 maailman kasvihuone-
kaasupäästöt ovat kasvaneet 70 % ja 
hiilidioksidipäästöt 80 % esiteolliseen 
aikaan verrattuna.

Maapallon keskilämpötila on 
noussut sadan viime vuoden aikana 
0,74 °C, ja lämpenemisnopeus on 
lähes kaksinkertaistunut. Euroopan 
keskilämpötila on noussut melkein 
yhden celsiusasteen. Ilmastonmuu-
toksen hillitseminen vaatii näin ollen 
kasvihuonekaasupäästöjen nopeaa ja 
tehokasta vähentämistä.

Hallitusten välinen ilmasto-
paneeli IPCC (Intergover mental 
panel on climate change) on ar-
vioinut, että ilmastonmuutoksen 
torjuminen edellyttää päästöjen 
leikkaamista maailmanlaajuisesti 
yli 60 % nykytasosta vuoteen 2050 
mennessä. Eniten päästöjä ovat 
tuottaneet teollisuusmaat, mutta 
päästöt ovat kasvaneet merkittäviin 
mittoihin myös monissa kehittyvis-
sä maissa kuten Kiinassa, Intiassa 
ja Brasiliassa. Kehitysmaiden osuus 
maailman päästöistä on nousemas-
sa teollisuusmaiden päästöjen ohi.

Kehittyvällä tekniikalla 

vähennetään päästöjä

Kasvihuonekaasujen päästöjä voi-
daan vähentää muun muassa:

tehostamalla energiankäyttöä  
tuotannossa ottamalla käyttöön 
paremmalla hyötysuhteella toi-
mivia voimalaitoksia ja teollisuus-
prosesseja sekä lisäämällä säh-
kön ja lämmön yhteistuotantoa
tehostamalla energiankäyttöä  
kulutuksessa
siirtämällä energiantuotannon  
painopistettä fossiilisista polt-
toaineista hiilidioksidipäästöt-
tömiin energialähteisiin, joita 
ovat uusiutuvat energialähteet ja 
ydinvoima
poistamalla hiilidioksidia savu- 
kaasuista
huolehtimalla hiilidioksidia sito- 
vien metsien uusiutumisesta.

Nykyaikaisella voimalaitos-
tekniikalla on saatu hiilidioksidin 
ominaispäästöt alenemaan noin 
neljänneksellä verrattuna 1970– luvun 
tekniikkaan. Sähkön ja lämmön yh-
teistuotannolla saadaan päästöistä 
pois noin kolmannes verrattuna eril-
listuotantoon.

Kivihiilen saatavuus

Kivihiiltä on yli 70 maassa kaikilla 
mantereilla. Suurimmat hiilivarat ovat 
USA:lla, Venäjällä, Kiinalla ja Intialla. 
Hiiltä arvioidaan olevan jäljellä lähes 
150 vuodeksi nykyisellä kulutuksella. 
Riittävyys voi osoittautua suurem-
maksikin, kun käyttöä tehostetaan ja 
uusia löytöjä tehdään.

Kivihiiltä louhitaan kaupallisesti yli 50 
maassa. Vuosituotanto on runsaat 5 
miljardia tonnia, minkä lisäksi rusko-
hiiltä louhitaan noin 900 miljoonaa 
tonnia. Tuotannon arvioidaan nouse-
van 7 miljardiin tonniin vuonna 2030, 
eniten louhinnan arvioidaan kasva-
van Kiinassa.

Ruskohiilen suurin tuottaja on 
Saksa. Kivihiilen tuotanto EU–maissa 
vuonna 2005 oli 280 miljoonaa ton-
nia, kysyntä puolestaan oli 460 mil-
joonaa tonnia. Suurin osa louhitusta 
hiilestä käytetään tuottajamaissa, 
vain noin 16 % tuotannosta viedään. 
Suomessa käytetään vuosittain noin 
5–7 miljoonaa tonnia hiiltä, joka tuo-
daan pääasiassa Venäjältä.

Kivihiili polttoaineena
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Sanastoa

Fossiiliset 
 polttoaineet

ovat muodostuneet eloperäisistä aineista. Tärkeimpiä fossiilisia polttoaineita ovat 
kivihiili, öljy, maakaasu ja ruskohiili.

Kivihiili on palavaa orgaanisesta aineksesta sedimentoitunutta kiveä ja koostuu pääasiassa 
hiilestä, vedystä ja hapesta. Kivihiili on muodostunut kasviaineksesta, joka on pai-
neen ja lämmön vaikutuksesta kivettynyt vuosimiljoonien kuluessa. Ruskohiili ja ant-
rasiitti ovat kivettymisprosessin eri vaiheista peräisin olevaa hiiltä.

Koksi saadaan kuumentamalla kivihiilestä hapettomassa tilassa eli kuivatislaamalla. Koksi 
on kivihiiltä puhtaampaa ja lämpöarvoltaan parempaa polttoainetta. Tärkein koksin 
käyttömuoto on teräksen valmistus.

Puuhiili eli sysi on kiinteä lopputuote, jota saadaan, kun puuta kuivatislataan. Länsimaissa 
puuhiiltä käytetään grillihiilenä. Puuhiilen voi edelleen jatkojalostaa aktiivihiileksi, 
jolla on kasvava käyttö lääke- ja ympäristöteollisuudessa.

Hiilikuitu on hiilisäie tai hiilisäikeitä sisältävä kudos. Materiaali on lujaa ja kevyttä, mutta myös 
suhteellisen kallista.

Hiilidioksidi  (CO2) syntyy hiilipitoisten aineiden palamisprosessissa ja soluhengityksessä. Kasvit 
käyttävät hiilidioksidia yhteyttämisessä orgaanisten aineiden raaka-aineena. Ilmake-
hässä hiilidioksidi edistää maapallon lämpenemistä eli kasvihuoneilmiötä.

Kasvihuonekaasu Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka edistävät ilmakehässä ollessaan kasvihuo-
neilmiötä. Tärkeimmät ihmisen toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasut ovat hii-
lidioksidi CO2, metaani CH4, typpioksiduuli N2O, kloorifl uorihiilivedyt eli freonit sekä 
rikkiheksafl uoridi SF6.

Hiilidioksidi-
ekvivalentti

käytetään yhteismitallistamaan eri kasvihuonekaasujen ilmastonmuutosvaikutukset. 
Seurannan ja rajoitustoimien yksinkertaistamiseksi kaikkien kasvihuonekaasujen 
päästöt muunnetaan ekvivalenttikertoimilla vastaamaan hiilidioksidipäästöä.

Hiilijalanjälki kuvaa jonkin toimijan, tapahtuman tai tuotteen kasvihuonekaasupäästöjä vastaavaa 
ekvivalenttista hiilidioksidipäästöä.

Hiilivuoto on tilanne, jossa energiaintensiivinen teollisuus ei menesty päästökaupan kohotta-
man energian hinnan takia globaalissa kilpailussa ja muuttaa alueelle, jossa hiilidiok-
sidille ei ole asetettu hintaa.

Lauhdevoimalaitos (lauhdutusvoimalaitos) on voimalaitos, jossa tuotetaan sähköenergiaa polttoainetta 
polttamalla. Tavallisesti lauhdevoimalaitokset ovat suuria halpaa polttoainetta polt-
tavia nk. peruskuormalaitoksia. Myös ydinvoimalaitokset ovat lauhdevoimalaitoksia, 
mutta yleensä ne erotetaan polttoainetta polttavista voimaloista.

Vastapaine-
voimalaitos

on sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos. Voimalaitosta ei optimoida maksimaali-
seen sähköntuotantoon kuten lauhdevoimalaitosta. Osa kattilaan syötetystä ener-
giasta hyödynnetään prosessihöyrynä tai kaukolämpönä. Tämän vuoksi laitoksen 
kokonaishyötysuhde saadaan jopa yli 90 %:iin. Hyötysuhde on yli kaksinkertainen 
lauhdevoimalaitoksiin verrattuna.

Kombi voimalaitos on voimalaitos, jossa kaasuturbiini ja höyrykattila on yhdistetty sähköntuotannon 
hyötysuhteen parantamiseksi; pelkällä kaasuturbiinivoimalaitoksella hyötysuhde on 
korkeintaan 35 %, johtamalla savukaasut höyrykattilaan päästään noin 60 % sähkön-
tuotantohyötysuhteeseen.

Lähde: Energiateollisuus ry ja Hiilitieto ry, www.hiilitieto.fi 
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Vaskiluoto 2

Sähköteho, netto 230 MW

Kaukolämpöteho 175 MW

Käyntiaika 6.000  – 8.000 h/a

Kivihiilen kulutus 80 tn/h, 400.000 – 600.000 tn/a

Sivutuotteet
 

Tuhka 100.000 tn/a
maanrakennuskäyttöön

Rikinpoistokipsi 10.000 tn/a 
seinälevyteollisuuteen

Voimalaitoksen tuotanto
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Vaasan voimalaitoksen sähköenergian 
tuotantomäärä 1 163 GWh oli 20 % edel-
lisvuotta pienempi. Kaukolämpöenergiaa 
tuotettiin 619 GWh, mikä oli 0,3 % edellis-
vuotta enemmän.

Voimalaitoksen kaupallinen käytettä-
vyys oli hyvä. Kokonaisuudessaan vika-
aikaa oli 192 tuntia.

Voimalaitoksen vuosihuolto alkoi hei-
näkuun lopulla ja oli kestoltaan 40 vuoro-
kautta. Vuosihuollon yhteydessä uusittiin 
kattilan primääritulistin sekä generaatto-
rin jännitesäätäjä. Samalla generaattorille 
tehtiin normaalia laajempi kuntotarkastus 
ja korjattiin staattorikäämin vaiherenkaas-
ta löydetty särö. Vian korjaus viivästytti 
vuosihuollon valmistumista kolmella vuo-
rokaudella. Vuosihuoltoon liittyvät työt 
kokonaisuudessaan toteutuivat suunnitel-
lun mukaisesti.

Vaasan voimalaitoksen 
käyttö ja kunnossapito
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Rikkidioksidipäästöt 

* Raja-arvo 575
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Hiukkaspäästöt

*Raja-arvo 50
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Sivutuotteena syntyvä rikinpoistokipsi menee 
seinälevyteollisuden raaka-aineeksi

* Luvut vuosilta 2004-2007 
on muutettu vastaamaan 
nykyisin käytössä olevaa 
yksikköä milligrammaa per 
normikuutiometri (mg/Nm3)
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Seinäjoen voimalaitoksen sähköenergian tuotantomäärä 
693 GWh oli 23 % edellisvuotta pienempi ja kaukolämpö-
energian tuotanto 363 GWh oli 5 % edellisvuotta suurempi.

Seinäjoen voimalaitoksen käytettävyys oli hyvä. Laitok-
sen kokonaisvika-aika oli 119 tuntia.

Seinäjoen voimalaitoksen 30 vuorokauden pituinen 
vuosihuolto alkoi kesäkuun alussa. Vuosihuollon tärkeim-
mät työt olivat kattilan hiekanerotussyklonien keskusputki-
en uusinta sekä kattilan ilmanesilämmittimen ja sähkösuo-
dattimen korroosiovaurioiden korjaaminen. Vuosihuolto 
onnistui sekä teknisesti että taloudellisesti hyvin.

Seinäjoen voimalaitoksen 
käyttö ja kunnossapito

Seinäjoen voimalaitos

Sähköteho, netto 120 MW

Kaukolämpöteho 100 MW

Käyntiaika 6.500 – 8.000 h/a

Polttoaineen kulutus 1,5 – 2,5 TWh/a

Sivutuotteet Tuhka 20.000 tn/a 
maanrakennuskäyttöön

Voimalaitoksen tuotanto
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Rikkidioksidipäästöt 

* Raja-arvo 575
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Hiukkaspäästöt

* Raja-arvo 53
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Seinäjoen voimalaitosta ympäröivät laajat turvevarannot

* Luvut vuosilta 2004-2007 on muutettu vastaamaan nykyisin käytössä 
olevaa yksikköä milligrammaa per normikuutiometri (mg/Nm3)
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Yleistä

Vuosi 2008 oli sähkön kulutuksen kannalta 
poikkeuksellinen. Loppuvuotta kohden sy-
ventynyt talouden taantuma vähensi sähkön-
tarvetta erityisesti paljon sähköä käyttävässä 
metsäteollisuudessa. Suomen sähkön käyttö 
väheni 3,8 %. Koko vuoden kulutus oli 86,9 
TWh. Sähkön nettotuonti kattoi lähes 15 % 
sähkön käytöstä.

Pohjoismaiden vesitilanne oli hyvä ke-
sän loppuun asti, jonka jälkeen vesivarastot 
painuivat pitkän ajan keskiarvon alapuolel-
le. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyi 
ennallaan, mutta pääosin hiilellä tuotettua 
lauhdutussähköä tarvittiin 43 % vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Samalla sähköntuo-
tannon hiilidioksidipäästöt supistuivat merkit-
tävästi toisena perättäisenä vuonna. Vuonna 
2008 sähköntuotannon hiili dioksidi päästöt 
olivat yhteensä 12,4 Mt, joka on 5,3 Mt edellis-
tä vuotta vähemmän.

Vuoden 2008 aikana päästöoikeuksien kes-
kimääräinen markkinahinta oli noin 21 euroa 
hiilidioksiditonnilta. Loppuvuotta kohden hinnat 
laskivat niin, että joulukuun keskihinta oli noin 
15 euroa hiilidioksiditonnilta.

Vaskiluodon Voima Oy on omakustannus-
periaatteella toimiva keskinäinen tuottajayhtiö, 
jonka molemmat voimalaitokset ovat sähkön ja 
lämmön yhteistuotantolaitoksia. Voimalaitoksilla 
tuotettiin sähköenergiaa yhteensä 1 931 (2 384) 
GWh ja lämpöenergiaa 981 (957) GWh. Tuotan-
non supistuminen johtui sähkön markkinahinta-
tasosta ja osittain turvepolttoaineen saatavuu-
den niukkuudesta.

Energiantuotanto Vaasan voimalaitoksella

Sähköenergian tuotantomäärä 1 238 (1 489) 
GWh oli 20 % edellisvuotta pienempi. Kauko-
lämpöenergiaa tuotettiin 619 (610) GWh, mikä 
oli 0,3 % edellisvuotta enemmän. Voimalaitok-
sen kaupallinen käytettävyys oli hieman edellis-
vuotta heikompi.

 Voimalaitoksen vuosihuolto alkoi heinäkuun 
lopulla ja oli kestoltaan 38 vuorokautta. Vuosi-
huollon yhteydessä uusittiin kattilan primääri-
tulistin sekä generaattorin jännitesäätäjä. Sa-
malla generaattorille tehtiin normaalia laajempi 
kuntotarkastus. Vuosihuoltoon liittyvät työt 
kokonaisuudessaan toteutuivat suunnitellun 
mukaisesti.

Energiantuotanto Seinäjoen voimalaitoksella

Sähköenergian tuotantomäärä 693 (895) GWh 
oli 23 % edellisvuotta pienempi ja kaukolämpö-
energian tuotanto 363 (347) GWh oli 5 % edel-
lisvuotta suurempi. Seinäjoen voimalaitoksen 
käytettävyys oli hyvä.

Seinäjoen voimalaitoksen 28 vuorokauden 
pituinen vuosihuolto alkoi kesäkuun alussa. 
Vuosihuollon tärkeimmät työt olivat kattilan 
hiekanerotussyklonien keskusputkien uusinta 
sekä kattilan ilmanesilämmittimen ja sähkö-
suodattimen korroosiovaurioiden korjaaminen. 
Vuosihuolto onnistui sekä teknisesti että talou-
dellisesti hyvin.

Liikevaihto ja liikevoitto

Tilikauden liikevaihto oli 89,6 (73,9) miljoonaa 
euroa, joka on 15,7 miljoonaa euroa edellisvuo-
tista suurempi. Liikevaihdon kasvu johtui kohon-

Hallituksen toimintakertomus 2008

Vaskiluodon Voima Oy:n 40. toimintavuosi
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neista polttoaine- ja päästöoikeuskustannuksis-
ta, vaikka tuotantomäärät olivat samanaikaisesti 
pienentyneet. Suunnitelman mukaiset poistot 
olivat 7,8 (8,2) miljoonaa euroa ja liiketulos 3,0 
(1,9) miljoonaa euroa. Tilikauden nettorahoitus-
kulut olivat 2,9 (2,8) miljoonaa euroa.

Vaskiluodon Voima Oy toimii omakustan-
nusperiaatteella. Osakkaat maksavat muuttuvat 
kustannukset toimitettujen energiamäärien 
mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen 
mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko 
teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaat-
teesta johtuen taloudellisten tunnuslukujen 
esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista liike-
toiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen 
ymmärtämiseksi.

Rahoitus ja investoinnit

Kohonneista polttoainekustannuksista johtu-
en vaihto-omaisuuden arvo nousi 23,8 (12,4) 
miljoonaan euroon ja lyhytaikaisten korollisten 
lainojen määrä kasvoi 11,3 (0,6) miljoonaan 
euroon. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuo-
den 2008 lopussa 71,3 (61,9) miljoonaa euroa. 
Tilikauden aikana erääntyneitä lainoja jälleenra-
hoitettiin 10,0 miljoonalla eurolla. Investoinnit 
olivat 7,7 (5,5) miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli lea-
singvastuita 28,6 (30,1) miljoonaa euroa vuoden 
2008 lopussa. Korko- ja valuuttariskeiltä yhtiö on 
suojautunut johdannaissopimuksin.

Ympäristöasiat

Yhtiön omalla turvetuotannolla ja voimalaitosten 
energiantuotannolla on ISO 14001-standardin 
mukainen ympäristöjärjestelmä, jonka tavoittee-

na on toiminnan jatkuva kehittäminen ja paranta-
minen. Toukokuussa DNV Sertifi cation Oy auditoi 
Vaasan voimalaitoksen ympäristöjärjestelmät.

Vaasan ja Seinäjoen voimalaitosten päästöt 
alittivat kaikilta osiltaan lupaehtojen mukai-
set raja-arvot. Rikkidioksidin kokonaispäästöt 
olivat Vaasan voimalaitoksella 486 (452) tn ja 
Seinäjoen voimalaitoksella 964 (1 152) tn. Typen-
oksidipäästöt olivat Vaasassa 1 703 (2 427) tn 
ja Seinäjoella 633 (853) tn sekä hiukkaspäästöt 
vastaavasti 16 (87) tn ja 14 (14) tn.

Molemmille voimalaitoksille saatiin vuoden 
2008 alkupuolella LCP -direktiivin mukaiset 
ympäristöluvat. Vuoden aikana kaikki Vaasan ja 
Seinäjoen voimalaitosten tuottama tuhka pys-
tyttiin sijoittamaan lähialueilla sijaitseviin hyö-
tykäyttökohteisiin. Tuhkan muiden voimalaitos-
sivutuotteiden loppusijoitus- ja välivarastointi-
paikka Vaasan Runsorissa valmistui ja otettiin 
käyttöön lokakuussa 2008.

Päästökauppajakson 2008 – 2012 maksut-
tomat päästöoikeudet on jaettu viranomaisten 
toimesta tasan jakson viidelle eri vuodelle. 
Päästöjen kattamiseksi yhtiö myös ostaa päästö-
oikeuksia ja päästövähenemiä. Kunkin vuoden 
allokaatiot jaetaan erikseen kuukausille tuotan-
toennusteiden perusteella. Vuoden 2008 tuotan-
nolle allokoitiin maksuttomia päästöoikeuksia 
ja ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti 
1 012 591 tn ja päästövähenemiä 163 119 tn. 
Päästöoikeuksia myytiin yhteensä 2 822 tn ja 
ostettiin 556 351 tn. Päästöoikeuksia ja pääs-
tövähenemiä käytettiin vuonna 2008 yhteensä 
1 710 830 tn. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä hal-
lussaan 18 409 tn päästöoikeuksia.

Voimalaitosten päästöt alittivat kaikilta osiltaan 

lupaehtojen mukaiset raja-arvot.
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Tutkimus ja kehitys

Vuoden aikana selvitettiin teknisiä ja taloudelli-
sia mahdollisuuksia kehittää Vaasan voimalaitok-
sen kivihiilituhkasta korkeamman jalostusarvon 
lopputuotteita. Seinäjoen voimalaitoksella 
käynnistettiin jäteperäisen kierrätyspolttoaineen 
rinnakkaispolttoa koskeva ympäristövaikutusten 
arviointimenettely.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei toimintavuonna ollut omaa henkilö-
kuntaa. Yhtiöllä on sopimus voimalaitosten 
käytöstä ja kunnossapidosta Proma-Palvelut 
Oy:n kanssa sekä taloushallintoon liittyvistä teh-
tävistä Powest Oy:n kanssa. Yhtiön taloudesta ja 
hallinnosta, voimalaitosten johdosta ja tietyistä 
asiantuntijatehtävistä vastaavat sopimuspohjai-
sesti Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n ja Pohjolan 
Voima Oy:n henkilökunta.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjoh-
tajan lisäksi Aki Hakulinen, Markku Källström, Jan 
Lindqvist, Matti Loukonen ja Matti Tiilikka.

Yhtiökokous ja osakkaat

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin 
18. huhtikuuta Helsingissä. Yhtiön omistuksessa 
ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia ja osa-
keomistus jakaantui vuoden lopussa seuraavasti:

Osakejakauma

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 300 osaketta

Pohjolan Voima Oy 300 osaketta

yhteensä  600 osaketta

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuonna 2008 yh-
tiökokouksen valitsemina seuraavat jäsenet:

varsinaiset jäsenet 

toimitusjohtaja Hannu Linna, puheenjohtaja

johtaja Jari Niemelä, varapj.

toimitusjohtaja Martti Haapamäki

toimitusjohtaja Petri Hurri

johtaja Minna Korkeaoja

toimitusjohtaja Stefan Storholm

toimitusjohtaja Sakari Suontaka

toimitusjohtaja Rami Vuola

henkilökohtaiset varajäsenet

energiapäällikkö Seppo Pajukoski

johtaja Jussi Hintikka

toimitusjohtaja Mikko Kangasniemi

suunnittelupäällikkö Jari Tervo

talouspäällikkö Hannele Autio

energiajohtaja Petri Kokko

energiapäällikkö Anders Renvall

toimitusjohtaja Markku Pernaa

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 1.10.2008 asti 
Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n toimitusjohtaja, 
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diplomi-insinööri Rami Vuola, jonka jälkeen toi-
mitusjohtajana toimi Etelä-Pohjanmaan Voima 
Oy:n lämpövoimatuotannosta vastaava johtaja, 
diplomi-insinööri Mauri Blomberg.

Tilintarkastajat

Yhtiökokouksessa valittiin varsinaisiksi tilin-
tarkastajiksi vuoden 2009 varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT Mikko Rytilahti, ja KHT 
Sune Back sekä varatilintarkastajiksi KHT Rauno 
Sipilä ja KHT Tatu Huhtala.

Käynnissä olevat oikeusprosessit

Eräistä turvetuotantoalueiden ympäristöluvista 
on käynnissä valitusprosesseja Vaasan hallinto-
oikeudessa sekä korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa. Lopulliset päätökset asiassa saataneen 
vuoden 2009 aikana. Vaasan voimalaitoksen ym-
päristöluvasta on jätetty muutoshakemus Vaasan 
hallinto-oikeuteen.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 

ja epävarmuustekijöistä

Vuonna 2008 energiaturpeen tuotantomäärät 
jäivät merkittävästi alle asetettujen tuotantota-
voitteiden. Turvepulasta johtuen Seinäjoen voi-
malaitoksella rajoitetaan laitoksen lauhdesähkön 
tuotantoa kevätkauden 2009 loppuun asti. Kos-
ka turpeen ylivuotiset varastot ovat vähäisiä, niin 
myös vuoden 2009 loppupuolelle liittyy riski tur-
peen saatavuudesta. Seinäjoen voimalaitoksella 
on tarvittaessa mahdollisuus siirtyä käyttämään 
kivihiiltä turpeen sijaan.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja lähiajan 

näkymät

Vaskiluodon Voiman vuoden 2009 tuotanto-
määrät ovat riippuvaisia markkinahintojen kehi-
tyksestä. Taustalla vaikuttavat avaintekijät ovat 
polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä 
pohjoismainen vesivarastojen tilanne. Pohjois-
maiset vesivarastot olivat alkuvuodesta 2009 
noin neljä TWh alle pitkänajan keskiarvon.

Päästöoikeuksien hinnat ovat laskeneet alle 
10 euroa/tn vuoden vaihteen jälkeen. Kivihiilen 
markkinahinta ja merirahdit ovat myös laske-
neet voimakkaasti vuoden 2009 alkupuolella. 
Näiden tekijöiden seurauksena kivihiilituotan-
non muuttuvien kustannusten ennakoidaan ale-
nevan edelliseen tuotantokauteen verrattuna, 
vaikka yhtiön saamien vastikkeettomien pääs-
töoikeuksien määrä on puolittunut edelliseen 
päästökauppajaksoon verrattuna.

Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi

Tilikauden tulos on 0,00 €. Hallitus esittää yhtiö-
kokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
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1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Liitetieto

LIIKEVAIHTO 89 578 876,37 73 867 991,15 1

Liiketoiminnan muut tuotot 1 124 544,62 1 803 562,55 2
Materiaalit ja palvelut -61 691 065,24 -48 314 869,49 3
Henkilöstökulut -800,00 -1 382,57 4
Poistot ja arvonalentumiset -7 838 024,49 -8 153 593,28 5
Liiketoiminnan muut kulut -18 138 207,57 -17 261 346,38 6

LIIKETULOS 3 035 323,69 1 940 361,98

Rahoitustuotot ja -kulut -2 924 219,15 -2 764 073,47 7

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 111 104,54 -823 711,49

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos -111 096,85 823 040,60

Välittömät verot -7,69 670,89 8

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00

Tuloslaskelma €
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31. 12. 2008 31. 12. 2007 Liitetieto

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 5 517 114,05 2 078 795,81 9
Aineelliset hyödykkeet 79 918 815,11 83 521 521,22 10
Sijoitukset 36 755,39 36 755,39 12

85 472 684,55 85 637 072,42

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 23 854 533,18 12 449 336,83 13
Pitkäaikaiset saamiset 73 446,16 22 412,09 14
Lyhytaikaiset saamiset 18 648 988,78 10 825 200,83 15
Rahat ja pankkisaamiset 1 273 520,74 5 380 338,38

43 850 488,86 28 677 288,13

129 323 173,41 114 314 360,55

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 16
Osakepääoma 1 009 127,56 1 009 127,56
Edellisten tilikausien tulos 891 552,59 891 552,59
Tilikauden tulos 0,00 0,00

1 900 680,15 1 900 680,15

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 17
Poistoero 31 825 851,42 31 714 754,57

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 71 273 154,86 61 873 154,86 18
Lyhytaikainen vieras pääoma 24 323 486,98 18 825 770,97 19

95 596 641,84 80 698 925,83

129 323 173,41 114 314 360,55

Tase €
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2008 2007

LIIKETOIMINTA

Liiketulos 3 035 323,69 1 940 361,98
Oikaisut liiketulokseen 1) 7 838 024,49 8 148 265,41
Käyttöpääoman muutos 2) -15 060 792,84 129 567,97
Maksetut korot -5 575 421,38 -4 596 123,17
Saadut korot 2 647 909,23 1 830 051,70
Saadut osingot 3 293,00 1 998,00
Välittömät verot -7,69 670,89

Liiketoiminnan rahavirta -7 111 671,50 7 454 792,78

INVESTOINNIT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7 673 636,62 -5 600 665,84
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 5 327,87
Investointiavustukset 0,00 112 232,00

Investointien rahavirta -7 673 636,62 -5 483 105,97

RAHOITUS

Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 000 000,00 27 500 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -600 000,00 -28 100 000,00
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis. (+) tai väh. (-) 1 278 490,48 0,00

Rahoituksen rahavirta 10 678 490,48 -600 000,00

RAHAVAROJEN MUUTOS -4 106 817,64 1 371 686,81
Likvidit varat 1.1. 5 380 338,38 4 008 651,57
Likvidit varat 31.12. 1 273 520,74 5 380 338,38

1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset 7 838 024,49 8 153 593,28
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) tai -tappiot (+) 0,00 -5 327,87

7 838 024,49 8 148 265,41
 
2) Käyttöpääoman muutos

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) -11 405 196,35 263 275,71
Korottomien saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -7 874 822,02 -1 545 454,77
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis. (+) tai väh. (-) 4 219 225,53 1 411 747,03

-15 060 792,84 129 567,97

Rahoituslaskelma €
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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. Turvevarat poistetaan 
substanssipoistoin käytön mukaan.

Pitoajat ovat:

Muut pitkävaikutteiset menot  5 - 10 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat 10 - 25 vuotta
Koneet ja kalusto 5 - 25 vuotta

VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS

Vaihto-omaisuus on arvostettu FIFO-periaatteella hankintamenoon. Jos vaihto-omai-
suuden todennäköinen hankintameno on tilinpäätöspäivänä alkuperäistä hankintame-
noa pienempi, erotusta ei omakustannusperiaatteesta johtuen kirjata kuluksi.

VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT

Suojaamattomat valuuttamääräiset erät on arvostettu Euroopan keskuspankin notee-
raamaan tilinpäätöspäivän kurssiin.

PÄÄSTÖOIKEUDET

Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat kirjanpitolautakunnan 15.11.2005 
antamaan lausuntoon päästöoikeuksien kirjaamisesta. Lausunnon mukaan kirjanpito-
käsittely perustuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien vertaamiseen, 
ns. nettomenettelyyn. Päästöoikeuksien ostot ja myynnit kirjataan suoriteperusteisesti.

Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
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2008 2007

1. LIIKEVAIHTO

Sähkön myynti 80 825 67 351
Lämmön myynti 8 692 6 505
Päästöoikeuksien myynti 1) 62 12

89 579 73 868

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Polttoaineiden myynti 1 929
Vuokratuotot 37 15
Energiatuet 494 398
Muut tuotot 593 462

1 125 1 804

3. MATERIAALIT JA PALVELUT

Polttoaineet 55 232 44 280
Päästöoikeuksien ostot 1) 14 415 67
Muut aineet ja tarvikkeet 460 523

Ostot tilikauden aikana 70 107 44 869
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -11 405 263
Ulkopuoliset palvelut 2 989 3 182

61 691 48 315

4. HENKILÖSTÖKULUT

Palkkiot 1 1
Sosiaaliturvamaksut 0 0

1 1

Toimitusjohtajalle ja hallitukselle ei ole maksettu palkkaa eikä palkkioi-
ta. Voimalaitosten käyttö-, kunnossapito- ja hallintopalvelut ostetaan 
ulkopuolisena palveluna.

5. POISTOT

Suunnitelman mukaiset poistot
Muut pitkävaikutteiset menot 408 440
Rakennukset ja rakennelmat 1 190 1 655
Koneet ja kalusto 5 927 5 636
Turvevarat 314 423

7 838 8 154

1) Päästöoikeuksien myyntien ja ostojen erotus on otettu huomioon 
omakustannushinnassa.

Tuloslaskelman liitetiedot ( 1000 € )
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2008 2007

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Tuotantotoiminnan vieraat palvelut 12 189 11 642
Leasingmaksut 2 468 2 317
Muut kulut 3 481 3 302

18 138 17 261

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 14 13
Muut palkkiot 1 0

7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korko- ja rahoitustuotot 2 648 1 830
Osinkotuotot 3 2

2 651 1 832

Korkokulut ja muut rahoituskulut -5 575 -4 596

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 924 -2 764

8. VÄLITTÖMÄT VEROT

Lopulliset verot 0 -1

Tuloslaskelman liitetiedot ( 1000 € )
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2008 2007

9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.1. 92 92
Lisäykset 19 0

Hankintameno 31.12. 111 92
Kirjanpitoarvo 31.12. 111 92

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno 1.1. 9 541 9 375
Lisäykset 3 827 166

Hankintameno 31.12. 13 368 9 541
Kertyneet poistot 1.1. -7 554 -7 114
Tilikauden poisto -408 -440

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 406 1 987

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 9 633 9 467
Lisäykset 3 846 166

Hankintameno 31.12. 13 479 9 633
Kertyneet poistot 1.1. -7 554 -7 114
Tilikauden poisto -408 -440

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 517 2 079

10. AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet

Hankintameno 1.1. 1 769 1 766
Lisäykset 57 3

Hankintameno 31.12. 1 826 1 769
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 826 1 769

Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 39 525 39 475
Lisäykset 0 50

Hankintameno 31.12. 39 525 39 525
Kertyneet poistot 1.1. -27 870 -26 215
Tilikauden poisto -1 190 -1 655

Kirjanpitoarvo 31.12. 10 465 11 655

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 161 130 159 833
Lisäykset 7 648 1 297
Vähennykset -29 0

Hankintameno 31.12. 168 749 161 130
Kertyneet poistot 1.1. -99 947 -94 311
Tilikauden poisto -5 927 -5 636

Kirjanpitoarvo 31.12. 62 875 61 183

Kirjanpitoarvosta 31.12. koneiden ja laitteiden osuus 60 490 58 168

Taseen liitetiedot ( 1000 € )
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2008 2007

Turvevarat

Hankintameno 1.1. 7 454 7 244
Lisäykset 836 210

Hankintameno 31.12. 8 290 7 454
Kertyneet poistot 1.1. -3 562 -3 139
Tilikauden poisto -314 -423

Kirjanpitoarvo 31.12. 4 414 3 893

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1. 5 021 1 259
Lisäykset 168 4 182
Investointiavustukset 0 -112
Vähennykset -4 851 -308

Hankintameno 31.12. 338 5 021

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ

Hankintameno 1.1. 214 900 209 577
Lisäykset 8 708 5 743
Investointiavustukset 0 -112
Vähennykset -4 880 -308

Hankintameno 31.12. 218 728 214 900
Kertyneet poistot 1.1. -131 379 -123 665
Tilikauden poisto -7 430 -7 714

Kirjanpitoarvo 31.12. 79 919 83 522

11. AKTIVOIDUT KORKOMENOT

Aktivoituja korkomenoja poistamatta
Koneet ja kalusto 1 724 1 996

12. SIJOITUKSET

Hankintameno 1.1. 37 37
Hankintameno 31.12. 37 37
Kirjanpitoarvo 31.12. 37 37

Yhtiö Osuus % Kpl Kirjanpitoarvo

Vaskiluodon Kalliovarasto Oy 36,4 240 12
Vaasan Läänin Puhelin Oy – 37 25

37

13. VAIHTO-OMAISUUS

Kivihiili 22 447 9 779
Muut polttoaineet 1 408 2 670

23 855 12 449

Kivihiili
Jälleenhankintahinta 18 393 15 456
Kirjanpitoarvo -22 447 -9 779

Erotus -4 054 5 677

Taseen liitetiedot ( 1000 € )
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Taseen liitetiedot ( 1000 € )

2008 2007

14. PITKÄAIKAISET SAAMISET

Lainasaamiset 11 12
Muut pitkäaikaiset saamiset 62 10

73 22

15. LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset 14 357 8 932
Siirtosaamiset *) 1 211 1 089
Muut saamiset 3 081 804

18 649 10 825

*) Lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Jaksotetut energia- ja investointituet 227 453
Jaksotetut korkotuotot 544 396
Muut 440 240

1 211 1 089

16. OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 1.1. 1 009 1 009
Osakepääoma 31.12. 1 009 1 009

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1. 892 892
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12. 892 892

Tilikauden tulos 0 0

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 901 1 901

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.

Edellisten tilikausien tulos 892 892
Tilikauden tulos 0 0

892 892

17. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Laskennallinen verovelka kertyneestä poistoerosta 8 275 8 246

18. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lainat rahoituslaitoksilta 71 273 61 873

19. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lainat rahoituslaitoksilta 11 878 600
Ostovelat 9 494 6 496
Siirtovelat *) 2 421 1 307
Muut lyhytaikaiset velat 530 10 422

24 323 18 826

*) Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Jaksotetut korkokulut 1 032 1 084
Jaksotetut päästökaupat 947 0
Muut 442 223

2 421 1 307



29

2008 2007

20. VASTUUSITOUMUKSET

Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2 514 2 367
Myöhemmin maksettavat 26 132 27 699

28 646 30 066

Vaasan voimalaitoksen koneita ja laitteita koskevan sopimuksen varsi-
nainen vuokra-aika päättyy vuonna 2015. Vuokrasopimuksen jäännös-
arvo on maksettujen vuokrien pääomaosuuksien vähentämisen jälkeen 
laskettu pääoma-arvo.

Muut vastuut 1 226 361

21. JOHDANNAISSOPIMUKSET

Yhtiö on suojannut valuuttamääräisen hiilenhankinnan valuuttater-
miinejä käyttämällä.

Valuuttatermiinit
Kohde-etuuden arvo 9 183 8 308
Käypä arvo -263 -417

Kaikki yhtiön tilikauden päättyessä voimassa olleet valuuttatermiinit 
erääntyvät 1.1.2009 alkaneen tilikauden aikana.

Korkoriskin suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten pääoma-
arvot olivat:
Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset (nimellisarvo) 45 000 50 000
Käypä arvo -376 701

Tehty 16.10.2008 koronvaihtosopimus 5 000 000,00 eur, jonka alkamis-
päivä on 3.4.2009

22. PÄÄSTÖOIKEUDET

Päästökauppajakso 2008-2012 2005-2007

tn CO
2

 tn CO
2

Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet 5 062 955 6 210 936
Vuositasolle allokoituna 1 012 591 2 070 312

Päästöoikeuksien käyttö 2008 2007

tn CO
2

 tn CO
2

Päästömäärät 1 729 239 2 201 992
Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet  1.1. -1 012 591 -2 070 312
Päästöoikeuksien osto -556 351 -149 294
Päästövähenemien osto (CER) *) -163 119 0
Päästöoikeuksien myynti 2 822 17 614

0 0

Myönnetyt, käytettävissä olevat maksuttomat päästöoikeudet 31.12. 4 050 364 0

*) Päästökauppajaksolle 2008 - 2012 myönnettiin päästövähenemien 
hankintaoikeuksia 163 119 tn CO2 / vuosi.

Taseen liitetiedot ( 1000 € )
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EHDOTUS VUOSITULOKSEN KIRJAAMISEKSI

Tilikauden tulos on 0,00 €. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Helsingissä 5. maaliskuuta 2009

Hannu Linna 
Puheenjohtaja

Martti Haapamäki Petri Hurri

Minna Korkeaoja Jari Niemelä Stefan Storholm

Sakari Suontaka Rami Vuola Mauri Blomberg
Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vaasassa 20. maaliskuuta 2009

ERNST & YOUNG OY
KHT-yhteisö

Mikko Rytilahti
KHT

Sune Back
KHT

Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitukset
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Vaskiluodon Voima Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Vaskiluodon Voima Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 
ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslas-
kelman 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 toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon 
ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito 
on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä 
tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen 
suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä 
tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitus-
johtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja 
muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja 
arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen 
virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen 
laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätök-
sen laadinnassa soveltamia arvioita. 

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkas-
tustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toi-
mintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Vaasassa 20. päivänä maaliskuuta 2009

ERNST & YOUNG OY
KHT-yhteisö

Mikko Rytilahti   Sune Back
KHT    KHT

Tilintarkastuskertomus
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