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VANTAAN ENERGIA LYHYESTI

V antaan Energia on yksi Suomen suurimmista kau-
punkienergiayhtiöistä. Tuotamme ja myymme 
sähköä sekä kaukolämpöä. Myymme sähköä koti-

talouksille ja yritysasiakkaille valtakunnallisesti. Kaukoläm-
pöliiketoiminnassa päämarkkina-alueena on Vantaa. Teolli-
suudelle tarjoamme lisäksi maakaasua. 

Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstämme 60 % ja Helsingin 
kaupunki 40 %. Vuosi 2015 oli yhtiömme 105. toimintavuosi.

Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Van-
taan Energia Oy, tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy 
(omistusosuus 100 %) sekä osakkuusyhtiöt.

Tytäryhtiömme Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa 
sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. 

Vuonna 2015 Vantaan Energia Oy:n osakkuusyhtiöitä olivat 
(omistusosuus suluissa): Svartisen Holding A/S (49,6 %), 
Suomen Energia-Urakointi Oy (25,9 %) ja Kolsin Voima Oy 
(22,5 %).

Osakkuusyhtiö Svartisen Holding A/S omistaa Norjassa tytär- 
yhtiö Eastern Norge Svartisen A/S:n (100 %). Kolsin Voima 
Oy:llä on tytäryhtiö Kolsin Vesivoimantuotanto Oy (100 %).
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”Luovumme
kivihiilen 
käytöstä 
2020-luvulla”

Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen, mitkä olivat yhteis-
kuntavastuun kannalta keskeisimpiä saavutuksia Van-
taan Energiassa vuonna 2015?

 – Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus säilyi erittäin korkealla 
tasolla. Taloudellinen kannattavuuskin oli hyvä, ei yhtä hyvä 
kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin niin hyvä, että omis-
tajat saavat osinkonsa ja henkilöstö palkkansa.
— Jätevoimalalla oli ensimmäinen täysi toimintavuosi. Ver-
rattuna aikaan ennen jätevoimalaa, energiantuotannon hiili-
dioksidipäästöt Vantaalla ovat vähentyneet noin 20 prosenttia 
ja fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttö noin 40 prosenttia. 
Jätevoimalan myötä olemme saaneet myös Vantaalle uusiu-
tuvaa energiantuotantoa. Sen osuus Vantaan tuotannosta on 
nyt runsaat 20 prosenttia. Päästökaupan ulkopuolisen tuo-
tannon osuus yhtiön kaikesta energiantuotannosta on jo yli 
50 prosenttia.
— Lokakuussa 2015 järjestimme toimitusvarmuuden paran-
tamisen kannalta tärkeän valmiusharjoituksen, joka tuotti 
tiettyjä toimenpide-ehdotuksia. Kyse on jatkuvuuden turvaa-
misesta ja arjen kriisivalmiudesta. Olemme jokaisena päivänä 
varautuneet siihen, että sähköt voivat katketa tai lämpöputki 
hajota.
— Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että meillä oli hyvä ja me-
nestyksekäs vuosi, mistä haluan kiittää asiakkaitamme, hen-
kilökuntaamme ja sidosryhmiämme.

Vantaan Energia on julkaissut yhteiskuntavastuuraport-
teja vuodesta 2002 lähtien. Miten käsitys vastuullisesta 
yritystoiminnasta on muuttunut tänä aikana?

— Julkinen kiinnostus yritysten vastuullisuutta kohtaan on 
kasvanut vuosi vuodelta, erityisesti ympäristönäkökohtien 
osalta. Energiayhtiöihin kohdistuvan mielenkiinnon kasvua 
selittää ennen muuta se, että ihmiset ovat tulleet tietoisiksi 

ilmastonmuutoksen hillitsemisen tärkeydestä. Lisäksi yritys-
ten toiminnalta vaaditaan selvästi enemmän läpinäkyvyyttä 
myös taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvis-
sä kysymyksissä.

Uudistuneet raportointiohjeet kannustavat yrityksiä 
keskittymään raportoinnissaan kaikkein olennaisimpiin 
vastuullisuuskysymyksiin. Kuinka vaikeaa on määritel-
lä, mikä on tärkeintä Vantaan Energian toiminnassa?

— Määrittelimme meille olennaisimmat asiat kahdessa vai-
heessa. Taustaksi teetimme kyselyn omille sidosryhmillem-
me, minkä jälkeen valitsimme olennaiset asiat laajassa työ-
ryhmässä.
— Jos unohdamme ohjeistot ja viitekehykset, niin Vantaan 
Energialla on kaksi päätehtävää. Ykkösvastuumme on huo-
lehtia siitä, että asiakkaamme saavat sähköä ja lämpöä. Toi-
seksi omistajamme, Vantaan ja Helsingin kaupungit, odotta-
vat saavansa kunnon osingot.
— Voi sanoa, että Vantaan Energian tulos menee satapro-
senttisesti yhteiskunnan hyväksi. Maksamme veroja valtiolle 
ja osinkoja omistajille. Siihen koko tuloksemme oikeastaan 
meneekin. Silläkin on merkitystä, että työllistämme lähes 350 
ihmistä.

Kenen vastuulla on, että asetetut vastuullisuustavoit-
teet muuttuvat sanoista teoiksi?

— Johdon ja kaikkien esimiesten vastuulla. Heidän tehtä-
vänsä on jalkauttaa tavoitteet kaikkiin yksiköihin, osaksi 
jokaisen työntekijän työtä. Laatukysymysten osalta oli yri-
tyksissä joskus sellaista outoa ajattelua, että laatu on laa-
tuosaston vastuulla. Sitten huomattiin, että laatutyö on juuri 
sitä oikeaa työtä, firman kehittämistä. Yhteiskuntavastuu-
seen pätee ihan samanlainen ajattelutapa: asiat pitää saada 

Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen
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osaksi jokapäiväistä työntekoa. Heti, jos jokin asia on jotain 
erillistä, sitä ei tehdä.

Yhtiössä käytiin vuoden aikana kolmet yt-neuvottelut, 
joissa hävisi yhteensä seitsemän työpaikkaa. Miten tätä 
voidaan tulkita henkilöstövastuun näkökulmasta?

— Tietohallinnosta irtisanottiin kolme ihmistä työtehtävien 
muuttumisen takia. Tuotannosta ei irtisanottu ketään, vaan 
toimintaa tehostettiin organisaatiota muuttamalla.
— Myös asiakaspalvelussa yt-neuvottelut käytiin toiminnan 
tehostamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. 
Asiakaskontaktien rajapinnassa tehtävä työ päätettiin ul-
koistaa, mistä aiheutui neljän ihmisen irtisanominen.  Monet 
yritykset turvautuvat yt-menettelyyn siinä vaiheessa, kun 
toiminta on jo tappiollista. Meillä kyse oli reagoimisesta suu-
reen teknologiseen rakennemuutokseen sähkönmyynnissä.
— Ihmisten tekemä kaupankäynti siirtyy ja on jo suurelta 
osin siirtynyt nettikaupaksi. Muutos näkyy vahvasti esim. 
pankkien ja matkatoimistojen toiminnassa, ja meidän pitää 
pysyä muutoksessa mukana. Asiakas voi haluta tehdä säh-
kösopimuksen vaikka aamuyöstä, netissä. Uusia työtehtä-
viä syntyy ja vanhoja päättyy. Isoja henkilöstövähennyksiä 
meillä ei ole ollut, jolloin pieniäkin leikkauksia pidetään hel-
posti dramaattisina.

Mitä kestävän kehityksen hyväksi tehdään vuonna 
2016?

— Tavoitteenamme on lisätä uusiutuvan tai muuten hiili-
dioksidivapaan energian tuotantoa. Jatkamme investointe-
ja mm. tuulivoimaan.

Vantaan Energia on mukana Teollisuuden Voiman ja 
Fennovoiman ydinenergiahankkeissa omistusosuuk-
siensa kautta. Mikä on ydinvoiman asema Suomen säh-
köntuotannossa?

— Ydinvoimalla on tärkeä asema pyrittäessä vähentämään 
fossiilista sähköntuotantoa Suomessa. Tällä hetkellä ei ole 
tiedossa parempaa keinoa tehdä sähköä hiilidioksidiva-
paasti isossa mittakaavassa.

Entä tuuli, aurinko ja vesi? Miten paljon niiden varaan 
voidaan laskea?

— Tuulivoimaa rakennetaan edelleen lisää, mutta sen osuus 
kokonaistuotannosta jäänee kuitenkin vähäiseksi. Aurin-
kovoima tulee lisääntymään erityisesti paikallisina tuotan-
toratkaisuina. Vesivoimaa voisi Suomeen rakentaa lisää 
erityisesti Pohjois-Suomen allashankkeiden avulla, mutta 
niillä on paljon poliittista vastustusta. Uusiutuvan energian 
ja erityisesti tuulivoiman tarvitsemat yhteiskunnan tuet vaa-
rantavat sähkömarkkinoiden toimivuuden.

Pariisin ilmastoneuvotteluissa saavutettiin joulukuus-
sa 2015 historiallinen ilmastosopimus, jonka avulla 
maapallon keskilämpötilan nousu pyritään rajoitta-
maan kahteen asteeseen. Mitä sopimus merkitsee Van-

taan Energialle?

— Emme vielä tiedä, mitä uutta meiltä odotetaan. Välittö-
mästi ei tarvitse muuttaa mitään. Linjauksemme, jonka mu-
kaan 85 prosenttia tuottamastamme energiasta on uusiu-
tuvaa tai muuten hiilidioksidivapaata vuonna 2030, tuntuu 
yhä kestävältä. Ilmastosopimus vaikuttaa joka tapauksessa 
Suomen energia- ja ilmastostrategiaan, ja sitä kautta tulee 
energiayhtiöitä koskevia määräyksiä. Yhdysvaltojen ja Kii-
nan mukaantulo merkitsevät, että EU kiristää omia tavoit-
teitaan, ja on jo kiristänytkin.

Luovutaanko Martinlaakson voimalaitoksella kivihiilen 
poltosta?

— Tämänhetkisen käsityksen mukaan luovumme kokonaan 
kivihiilen käytöstä 2020-luvun aikana. Lisäisin kuitenkin, 
että kivihiilen käyttö on mielestäni ylikorostunut julkises-
sa keskustelussa. Kivihiilen osuus energian nettotuonnista 
Suomeen oli vain neljä prosenttia viimeisimmässä tilastossa 
vuodelta 2014.

Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto on suomalai-
sen energiahuollon kulmakiviä. Viime aikoina on esitet-
ty huolestuneita kannanottoja yhteistuotannon tule-
vaisuudesta. Onko huoleen syytä?

— Kyllä on. Jostain syystä yhteistuotanto on muuttunut 
ei-toivotuksi tuotannoksi, vaikka sen hyötysuhde on yli 90 
prosenttia. Jos tavoitellaan kestävää kehitystä ja alhaisia 
päästöjä, yhteistuotanto on yksi parhaista tavoista tuottaa 
energiaa. En osaa selittää, mikä ajaa siihen suuntaan, että 
pitäisi tehdä kaukolämpöä ja sähköä erikseen. Halutaanko 
kaukolämpö ajaa alas?
— Monilla on sellainen harhakäsitys, että kaukolämpö ja 
fossiiliset polttoaineet kulkevat käsi kädessä. Lämpöä voi 
kuitenkin tuottaa keskitetysti millä polttoaineella tahansa. 
Kaupunkien energialaitokset syntyivät aikanaan juuri sen 
takia, ettei jokaisessa talossa ja korttelissa tupruteltaisi erik-
seen. Vallalla oleva puhe hajautetusta lämmöntuotannosta 
kuulostaa minun korvissani siirtymiseltä ajassa 100 vuotta 
taaksepäin. On käsittämätöntä, että nykyinen hallitus aikoo 
verotuksella heikentää kansainvälisestikin kehutun yhteis-
tuotannon asemaa.

Millä tavoin omistajakaupunkien ja koko Suomen tuka-
la taloustilanne heijastuu Vantaan Energian investointi-
suunnitelmiin ja kehityshankkeisiin?

— Omistajakaupunkien taloudella ei ole vaikutusta Vantaan 
Energian suunnitelmiin tai toimintaan. Eniten vaikutusta on 
pitkään jatkuvalla sähkön alhaisella markkinahinnalla.
— Kun omistajilla menee huonosti, kasvaa omistajien toive 
saada osinkoja yhtiön tuloksesta. Vantaan Energian inves-
tointeja ei voi muuttaa kaupunkien käyttökuluiksi. Kaupungit 
eivät saa yhtään enempää osinkoja, vaikka yhtiö ei investoisi. 
Jos yhtiö ei investoi, yhtiö kuolee. Emme voi ryhtyä myymään 
omaisuutta ja lahjoittamaan sitä omistajille. Yhtiön pitää 
tuottaa voittoa, josta pystymme jakamaan osinkoja.
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YHTEISKUNTAVASTUULLI-
SUUDEN JOHTAMINEN 
JA TAVOITTEET 2020

S itoudumme noudattamaan lakeja ja toimintaamme 
liittyviä ympäristömääräyksiä ja sitoumuksia. Kan-
namme vastuumme ottamalla huomioon päätöksen-

teossamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät 
näkökohdat. Olemme tunnistaneet toimintamme merkittä-
vimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. 
Jatkuvalla toiminnan parantamisella sitoudumme vähentä-
mään ympäristövaikutuksia ja vastaamme sidosryhmiem-
me odotuksiin.

Vuonna 2014 päivitimme vision ja strategian vuoteen 2020. 
Jatkumona strategiatyölle samana syksynä päivitettiin 
myös vastuullisuuslupaukset ulottumaan vuoteen 2020. 
Vuonna 2015 vastuullisuuslupauksia päivitettiin lisää:

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ
• Uusiutuvan energian osuus on 35 % energiantuotannosta.
• Uusiutuvan ja muun päästökaupan ulkopuolisen energian 

osuus on 55 % energiantuotannosta.
• Energiantuotanto Vantaalla perustuu tehokkaaseen yh-

teistuotantoon. Yhteistuotantolaitoksissa tuotetaan 
90 % lämmöstä.

• Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa kertomal-
la konkreettisia vinkkejä erityisesti sähköisten kanavien 
kautta.

• Kasvatamme uusiutuvien energialähteiden osuutta lop-
puasiakasmyynnissä.

LUOTETTAVA ENERGIANTOIMITUS
• Sähkön luotettava toimitus on parempi kuin muissa vas-

taavissa taajamissa. Tavoitteenamme on, että toimitus-
häiriöt ovat alle 0,2 tuntia asiakasta kohden vuodessa.

• Lämpöenergian luotettava toimitus on alan vertailussa 
hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on, että toimitushäi-
riömme lämmityskaudella ovat alle 0,8 tuntia asiakasta 
kohden vuodessa.

• Liiketoiminnalle kriittiset toimittajat ja urakoitsijat on 
sitoutettu sopimuksin osaksi huoltovarmuusketjuamme 
2016.

• Helpotamme asiakkaidemme asiointimahdollisuuksia 
kehittämällä sähköisiä palveluitamme. Sähköisiksi sovel-
tuvien palvelujen asioinnista 70 % hoidetaan sähköises-
sä palvelukanavassa vuonna 2016.

PAIKALLISTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄ-
HENTÄMINEN
• Lämpökeskuksille ja Martinlaakson voimalan yksiköille 

tehdään IE-direktiivin (teollisuuden päästödirektiivi) vaati-
musten mukaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä.

• Sitoudumme vähentämään typenoksidien ominaispääs-
töjä ilmaan vanhoilla saneerattavilla lämpökeskuksilla 
ja Martinlaakson voimalaitoksella 30 % ja rikkidioksidin 
ominaispäästöjä 50 % verrattuna vuoteen 2013.

• Toteutamme yhdessä Vantaan kaupungin kanssa katta-
van latausverkon ja latauspalvelun edistämään sähköistä 
liikennettä.

• Haastamme mukaan kaikki vantaalaiset tekemään teko-
ja tavoitteessamme tehdä Vantaasta Suomen roskatto-
min kaupunki. Opastamme vantaalaisia vähentämään 
tavaroiden kulutusta, lisäämään lajittelua ja kierrätystä 
sekä kerromme sekajätteen energiakäytön ympäristövai-
kutuksista

VASTUUMME SIDOSRYHMILLE
• Työskentely yhtiössä on turvallista. Turvallisuustavoit-

teemme on nolla työtapaturmaa.
• Teemme eettisen ohjeiston yhteistyökumppaneillemme 

vuoden 2016 aikana.
• Kannamme osaltamme vastuun nuorten ja vaikeasti 

työllistettävien työllistämisestä ja energia-alan tiedon 
lisäämisestä (huomioiminen rekrytoinnissa, kesätyö- ja 
harjoittelupaikat, oppilaitosyhteistyö).

• Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Entistä parem-
man palvelukokemuksen aikaansaamiseksi kehitämme 
edelleen tapaamme kuunnella asiakkaidemme tarpeita 
ja odotuksia vuoden 2016 aikana.

• Julkaisemme vuosittain yhteiskuntavastuustamme 
kertovan raportin.



Vuosikello 2016

9
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LIIKETOIMINTOJEN
KEHITTYMINEN JA
TULEVAISUUDEN HAASTEET
KAUKOLÄMPÖ
Jätevoimalan edullinen tuotanto mahdollisti kaukoläm-
mön hintojen alentamisen, vaikka energiaverojen korotuk-
set 1.1.2015 alkaen nostivat kaukolämmön kustannuksia 
keskimäärin 2,4 %. Laskimme kaukolämmön kevätajan 
(1.3.–31.5.) energiamaksua 7 % sekä kesäajan (1.6.–31.8.) 
energiamaksua 10 %. Myöhemmin laskimme vielä syysajan 
(1.9.–30.11.) energianhintaa 7 %. Vuosina 2014 ja 2015 tehty-
jen hinnanalennusten jälkeen vantaalainen kaukolämpö on 
Suomen edullisimpien joukossa ja kesäajan lämpö on Suo-
men edullisinta.

Kaukolämpöasiakkaiden asiakaskohtaisessa häiriöajassa 
tavoite oli 0,8 tuntia asiakasta kohden. Vuonna 2015 asia-
kaskohtainen häiriöaika oli 1,1 tuntia asiakasta kohden (1,3).

Vuosi 2015 oli Vantaalla mitatun historian lämpimin, mikä 
näkyi sekä kaukolämmön että sähkön kulutuksessa. Läm-
mitystarpeen osalta vuosi oli noin 20 % pitkäaikaisia keski-
arvoja lämpimämpi. Kaukolämpö- ja höyryenergian myynti 
Vantaan alueelle väheni ja oli 1 575 GWh (1647 GWh). Kauko-
lämpöasiakkaiden yhteenlaskettu sopimusteho oli vuoden 
lopussa noin 960 MW (948 MW). Maakaasun vähittäismyynti 
asiakkaille oli 25 GWh (25 GWh).

Kaukolämpöliittymien nettolisäys vuonna 2015 oli 74 kap-
paletta.

SÄHKÖN MYYNTI
Sähkön markkinahintojen lasku jatkui ja kilpailu kulutta-
ja-asiakkaista oli edelleen erittäin kovaa. Sähkön myynnis-
tämme reilu 70 % tulee Vantaan ulkopuolelta. Sähköener-
giaa myytiin asiakkaille yhteensä 3 184 GWh (3237 GWh). 
Myynnin kannattavuus saatiin pidettyä hyvänä.

Tavoitteemme mukaisesti asiakkaiden sähköinen asiointi ja 
itsepalvelu kehittyivät myönteisesti. Asiointi online-palve-
luissa lisääntyi ja sähköinen laskutus kasvoi niin kotitalouk-
sien kuin yritysasiakkaidenkin keskuudessa. 

Vuoden 2015 aikana tehtiin selvityksiä asiakaspalvelun ke-
hittämiseksi, minkä lopputuloksena asiakaskontaktien en-
siaste hoidetaan 1.1.2016 alkaen ulkoisen palvelutarjoajan 
voimin.

SÄHKÖN SIIRTO
Tytäryhtiömme Vantaan Energia Sähköverkot Oy laski säh-
kön siirron hintatasoa Vantaan alueella 1.1.2015 alkaen noin 
15 %. Sähkön siirtohintoihin sisältyvä sähkövero nousi yk-
sityisten ja palvelusektorin kulutuksen (veroluokka I) osalta 
18,5 % vuoden alussa. Teollisuuden sähkövero (veroluokka 
II) säilyi ennallaan.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuonna 2016 Vantaa Energian liikevaihdon odotetaan hie-
man pienenevän edellisestä vuodesta. Liikevoiton odote-
taan supistuvan edellisen vuoden tasolta. Merkittävin syy 
kannattavuuden laskuun on pitkään jatkunut sähkön alhai-
nen markkinahinta suhteessa tuotantokustannuksiin.

Sähköverkkotoiminnassa alkoi uusi valvontajakso vuoden 
2016 alussa. Energiavirasto on määritellyt uudet valvonta-
periaatteet seuraavalle kahdelle neljän vuoden mittaiselle 
valvontajaksolle. Uusilla valvontaperiaatteilla pyritään var-
mistamaan sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoittei-
den toteutuminen. Sallitun kohtuullisen tuoton taso nousee 
selkeästi ja valvonnan ennustettavuus paranee, kun peri-
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aatteet tiedetään kahdeksan vuoden jaksolle. Uudistuksen 
myötä Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liiketoiminnan 
kannattavuus paranee.

Yli 80 % Vantaan lämmityksestä hoidetaan ympäristöystä-
vällisellä ja tehokkaalla yhteistuotannossa syntyvällä kau-
kolämmöllä. Kaukolämpö kilpailee markkinoilla muiden 
lämmitysmuotojen kanssa, joten tuotan-
tokustannusten hallinta on kilpailukyvyn 
kannalta oleellisen tärkeää. Uuden jäte-
voimalan myötä uskomme Vantaan kau-
kolämmön hinnoittelun olevan erittäin 
kilpailukykyistä ja kaukolämpötoiminnan 
säilyvän siten alueella markkinajohtajana 
ja kannattavana liiketoimintana koko me-
nossa olevan kymmenluvun.

Sähkömarkkinoiden odotetaan lähivuosi-
na yhdentyvän Pohjoismaissa myös kulut-
taja-asiakasmyynnin osalta, mikä osaltaan lisää tarvetta ja 
nopeuttaa asiakaspalvelun siirtymistä sähköiseksi nettipal-
veluksi. Asiakaspalvelun tehostamiseksi kehitämme sähköi-
siä myynti- ja palvelukanavia (muun muassa verkkosivuja ja 
online-palveluita).

EU:n asettamat haasteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästö-
jen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian osuuden lisää-
miseksi tulevat edelleen vaatimaan Suomessa entistä mer-
kittävämpiä panostuksia sekä päästökaupan ulkopuolisen 
tuotannon (jätevoima, ydinvoima) että uusiutuvaan energi-
aan perustuvan tuotannon (vesivoima, tuulivoima, biomas-
sa) kehittämiseen.

Olemme osakkaana tuulisähköä tuottavissa tuotantoyh-
tiöissä, joiden kautta on tarkoitus investoida lähivuosina 
merkittävästi tuulivoimasähkön tuotantokapasiteetin kas-
vattamiseen. Tosin tuulivoimainvestoinnit tarvitsevat to-
teutuakseen yhteiskunnalta merkittävää taloudellista tukea 
esimerkiksi syöttötariffien tai muiden tukien muodossa.

Edellä mainitut yhteiskunnan tuet uusiutuvaan energiaan 
vaikeuttavat pohjoismaisella sähkömarkkina-alueella mer-
kittävästi toimijoiden halua ja kykyä investoida uuteen tu-
kien ulkopuoliseen sähköntuotantoon. Jopa kustannuste-
hokkaan sähkön- ja lämmön yhteistuotannon kannattavuus 
on vaarassa. Lisäksi nykyistä tuotantokapasiteettia poistuu 
nopeaa vauhtia markkinoilta, mikä heikentää Suomen ener-

giantuotannon huoltovarmuutta. Olemme 
joutumassa tilanteeseen, jossa yhteiskun-
nan tukea tarvitaan myös ei-uusiutuvaan 
tuotantoon esimerkiksi erillisillä kapasi-
teettimaksuilla.

Kilpailun laajeneminen sähkökaupassa, 
polttoaineiden hintojen epävakaisuus, li-
sääntyvä alan regulointi ja tuottotasojen 
valvonta luovat haasteita konsernin tulos-
tason säilyttämiselle. Toiminnan tehosta-
minen, jatkuva parantaminen ja osaami-

sen kehittäminen ovat välttämättömiä.

Erityisiä toimenpiteitä on kohdistettava myös energian ku-
lutuksen vähentämiseen, esimerkiksi energiatehokkaaseen 
rakentamiseen, lämmitysmuotoihin sekä kulutuksen seu-
rantaan.

Energiateollisuuden pitkäaikaiset työehtosopimukset päät-
tyvät 31.1.2017. Neuvottelut työehtosopimuksista ja pai-
kallisesta sopimuksesta käynnistyvät loppuvuonna 2016. 
Paikallisessa sopimisessa pyritään ratkaisuihin, jotka mah-
dollistavat joustavammat työskentelyedellytykset kustan-
nustasoa nostamatta.

Vantaalla sijaitseviin energiaverkkoihin liittyvät palvelut, 
sähkön siirto ja kaukolämmitys tuovat tulevaisuudessakin 
konsernin talouteen vakautta. Vantaan kaupungin väestön 
ja työpaikkojen kasvunäkymät antavat kasvupohjaa näille 
palveluille.

YLI 80 % VANTAAN LÄMMITYKSESTÄ
HOIDETAAN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISELLÄ 
JA TEHOKKAALLA YHTEISTUOTANNOSSA 

SYNTYVÄLLÄ KAUKOLÄMMÖLLÄ. 

Toiminnan
tehostaminen,

jatkuva parantami-
nen ja osaamisen 

kehittäminen
ovat välttämättömiä.
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VASTUULLISUUDEN
NÄKÖKOHDAT

M eillä yhteiskuntavastuullisuus on prosessi, jossa 
periaatteena on jatkuva parantaminen. Toteu-
timme syksyllä 2013 kyselyn vastuullisuudesta 

sidosryhmille. Kyselyn tulosten perusteella konsernin joh-
toryhmä ja yhteiskuntavastuun työryhmä päivittivät yhteis-

kuntavastuun olennaiset näkökohdat syksyllä 2015. Yhteis-
kuntavastuutyöryhmä valitsi merkittävimmät G4-mukaiset 
näkökohdat raportoitavaksi. Olennaiset näkökohdat ohjaa-
vat laajasti yhteiskuntavastuutyötä ja määrittävät toimenpi-
teitä sidosryhmien odotusten täyttämiseksi.

Olennaisuustaulukko



Olennaisuuden avainkohdat Raportin kohta G4-näkökohdat Vaikutus Vantaan Energiassa
Vaikutus organisaation 
ulkopuolelle

Taloudellinen kannattavuus Vastuullisuus Vantaan Energiassa Taloudelliset tulokset Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Energian toimitusvarmuus Energian toimitusvarmuus Järjestelmätehokkuus 
Saatavuus

Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy Asiakkaat

Toiminnan jatkuvuuden hallinta /
Yritysturvallisuuden varmistaminen

Henkilöstö ja työturvallisuus 
Energian toimitusvarmuus
Vastuullisuus Vantaan Energiassa

Työllistäminen, Koulutus
Kriisi- ja poikkeustilanteisiin  
varautuminen

Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy Asiakkaat

Kehitys 
Älykkäät ratkaisut sähköverkkoon 
Sähköisen asioinnin kehittäminen

Vastuullisuus Vantaan Energiassa 
Vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa 
Vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa

Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy Asiakkaat

Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutoksen hillintä Päästöt Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy Osuustuotantolaitosten 
sidosryhmät pohjoismaissa

Paikallisten ympäristövaikutusten  
vähentäminen

Paikalliset ympäristövaikutukset Päästöt  
Vesi 
Yleiset (ympäristökustannukset) 
Jätevedet, jätteet 
Määräystenmukaisuus

Vantaan Energia Oy 
Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy 
Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy 
Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy 
Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vantaa

Työturvallisuuden jatkuva parantaminen 
Henkilöstön työkunnon ylläpito

Henkilöstö ja työturvallisuus Työterveys ja -turvallisuus 
Syrjinnän kielto

Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy 
Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Vuorovaikutus asiakkaiden
ja sidosryhmien kanssa

Yhteisöllisyys
Vuorovaikutus asiakkaiden ja sidosryhminen kanssa

Poliittinen vaikuttaminen
Kilpailun rajoittaminen
Vantaan Energian oma näkökohta: 
Nuorten työllistymisen tukeminen
Tuote- ja palvelutiedot
Energia-alan lisäys näkökohtaan 
asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy Viranomaiset
Poliittiset toimijat
Opiskelijat
Energia-alan yhteistyöelimet
Asiakkaat

Vastuullinen ja läpinäkyvä hankinta Toimitusketjut ja alihankinta Korruption vastaisuus
Vantaan Energian oma näkökohta: 
Tavaroiden ja palveluiden toimit-
tajien kelpoisuusvaatimuksena 
vastuullisuus

Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy Yhteistyökumppanit

Olennaisuustaulukko
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MERKITTÄVÄT PÄÄTÖKSET 
2015
VANTAAN ENERGIA
Kaupalliseen käyttöön syyskuussa 2014 vihityn jätevoima-
lan 300 miljoonan euron pitkäaikainen rahoitusjärjestely 
päätettiin alkuvuodesta 2015. Leasingrahoituksen osuus 
oli 170 miljoonaa euroa ja muiden pitkäaikaisten lainasopi-
musten osuus 130 miljoonaa euroa. Myös lainajärjestelyihin 
liittyvien korkosuojausten periaatteista päätettiin yhtiön 
hallituksessa keväällä.  

Strategialinjaustemme mukaisesti pyrimme kasvattamaan 
osuuttamme uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen 
sähkön tuotannossa ja hankinnassa. Vuonna 2015 päätim-
me osallistua Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana Nikkarin-
kaarron tuulivoimahankkeeseen ja Tahkoluodon merituuli-
voiman demonstraatiohankkeeseen sekä EPV Energia Oy:n 
osakkaana Ilmajoen Santavuoren ja Kristiinankaupungin 
Metsälän tuulivoimainvestointeihin.

Vuonna 2015 päätettiin myös Martinlaakson voimalaitok-
sen kivihiilikattilaan tarvittavien laitemuutosinvestointien 
toteuttamisesta varautuaksemme savukaasupäästöjä rajoit-
tavan teollisuuden päästödirektiivin (IED) kiristyviin päästö-
rajoihin. Muutostöiden toteutus alkaa kesällä 2016.

Myös päätös laajentaa kaukolämpöverkkoa investoimalla 
Vantaan Vallinojan ja Tuusulan Sulan väliseen yhdyslinjaan 
tehtiin vuonna 2015.

Solmimme Sale & Leaseback -järjestelyä koskevan aieso-
pimuksen yhtiön toimitalolle lohkottavan tontin ja toimi-
talorakennuksen myynnistä sekä niiden takaisinvuokraa-
misesta. Järjestelyllä käynnistetään yhtiön 1970-luvulla 
rakennetun ja teknisesti huonokuntoisen toimitalon perus-
korjaus- ja laajennushanke.

Vantaan Energian riskienhallinnan keskeiset periaatteet, 
vastuut ja prosessit määrittävä riskienhallintapolitiikka sekä 
konsernin talousriskipolitiikka ja yritysturvallisuuspolitiikka 
katselmoitiin yhtiön hallituksessa syksyllä 2015. Myös kon-
sernin tietoturvapolitiikka uudistettiin.

VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY
Vuoden 2015 aikana hallitus teki päätöksen päämuuntajien 
putoamissuojausten hankinnasta. Hankinta koski kaikkia 
yhtiön käytössä olevia päämuuntajia (23 kpl), ja se tulee pa-
rantamaan työturvallisuutta merkittävästi. Ilman suojausta 
muuntajien päällä työskentely on riskialtista.  Putoamissuo-
jaukset on suunniteltu toteutettavan vuoden 2016 aikana.

Lisäksi käynnistettiin sähköverkon pitkän tähtäimen suunni-
telmaan sisältyvä nykyisen Keimolan sähköaseman 110/20 
kV uusiminen Länsi-Vantaalla.

Muut hallituksen merkittävimmät päätökset koskivat säh-
kön siirto- ja jakeluverkon ylläpitoon ja laajentamiseen liit-
tyviä vuosittaisia hankintoja.
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EETTISET PERIAATTEET

V antaan Energian eettiset ohjeet tukevat konsernim-
me vastuullista toimintaa ja menestystä. Ne käsit-
televät yrityskulttuuriamme, yleisesti hyväksyttyjä 

käytäntöjä ja sitoutumista lain ja säännösten noudattami-
seen. Jokaiselta työntekijältämme edellytetään eettisten 
ohjeiden mukaista toimintaa. Liiketoiminnassamme täy-
tämme kaikki lainsäädännön, liiketoimintaperiaatteiden ja 
kulloinkin sovellettavien ohjeiden vaatimukset.

YMPÄRISTÖ
Ympäristötyömme perustuu lainsäädännön ja ympäristön 
vaatimuksiin. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen 
periaatteisiin ja niiden mukaiseen yhteiskuntavastuuseen. 
Kaikkia toimintojamme ohjaa ISO 14001 -standardin mukai-
nen sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

ASIAKASTIEDOT
Asiakaspalvelussamme tai asiakastietojärjestelmiemme pa-
rissa työskentelevät tuntevat ja sitoutuvat noudattamaan 
sähkömarkkinalain (pykälät 14 ja 16) syrjimättömyyteen liit-
tyviä säädöksiä.

LAHJAT, LAHJOITUKSET JA TUKI
Henkilöstömme välttää merkittävien lahjojen tai tarjoilui-
den vastaanottamista ja antamista, koska hyvää tarkoittava-
kin lahja tai tarjoilu voidaan katsoa lahjukseksi ja voi aiheut-
taa eturistiriitoja.

Emme tue suoraan tai välillisesti mitään poliittista puoluet-
ta, muita poliittisia organisaatioita tai yksittäisiä poliitikkoja.

HENKILÖSTÖ
Henkilöstömme välttää ristiriitatilanteita henkilökohtaisten 
ja yhtiön etujen välillä. Edellytämme, että työntekijämme 

välttävät mahdollisia eturistiriitatilanteita toimittajien, asi-
akkaiden, kilpailijoiden, poliittisten päättäjien ja muiden 
kolmansien osapuolien kanssa.

Kunnioitamme oikeutta sananvapauteen ja henkilökohtais-
ten mielipiteiden esittämiseen. Yksityishenkilönä ilmaistut 
mielipiteet edustavat henkilökohtaisia näkemyksiä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisen työjär-
jestön ILO:n ydinsopimuksissa eriteltyjä periaatteita, joita 
ovat järjestäytymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneu-
votteluihin, yhtäläinen korvaus miehille ja naisille saman-
arvoisesta työstä, pakkotyön lakkauttaminen, rotuun, suku-
puoleen, ihonväriin, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, 
syntyperään tai yhteiskunnalliseen asemaan perustuvan 
syrjinnän poistaminen sekä lapsityövoiman käytön lakkaut-
taminen.

Emme salli työyhteisössämme missään muodossa henkistä 
tai fyysistä väkivaltaa, työssä kiusaamista tai työsyrjintää.

Jatkuvalla vaarojen ja riskien arvioinnilla sekä havainnoi-
malla työturvallisuuspoikkeamia pyrimme siihen, että jokai-
nen pystyy työskentelemään turvallisesti ilman työtapatur-
mia tai työstä johtuvaa sairastumista.

Matkustussääntömme selkeyttää ja yhtenäistää matkustus-
käytäntöä. Vastaamme itse työntekijöidemme työmatkoista 
aiheutuvista matkakustannuksista (matkustus- ja majoitus-
kulut). Emme maksa asiakas- ja yhteistyökumppaneiden 
matkoja.



Maksoimme palkkoja, osinkoja, 
veroja ja muita maksuja vuonna 

2015 seuraavasti:
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VASTUULLISTA TALOUS-
JOHTAMISTA

V antaan Energia -konsernissa taloudellinen vastuu 
merkitsee kannattavaa liiketoimintaa, joka luo poh-
jan toiminnan kehittämiselle. Vastaamme omistaji-

emme tuotto-odotuksiin, ja edistämme taloudellista hyvin-
vointia yhteiskunnan hyväksi.

Konsernin taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin 
keinoin, joita ovat muun muassa avoin viestintä, hyvä hallin-
totapa ja toimiva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ottaen 
huomioon sosiaalinen ja ympäristövastuu.

Taloudellista vastuuta johdetaan konsernin yleisen joh-
tamiskäytännön mukaisesti. Se perustuu vastuiden 
määrittämiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niiden 
saavuttamisen seurantaan sekä sisäiseen valvontaan. 

Riskienhallinnalla on keskeinen rooli Vantaan Energia -kon-
sernin talouden johtamisessa. Talousriskipolitiikka on osa 
konsernin riskienhallintapolitiikkaa, ja sillä luodaan suunta-
viivat taloudellisen vastuun riskien hallintaan. Markkinaris-
kien hallinnalla pyritään huolehtimaan hyödyke-, hinta- ja 
valuuttariskeistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on 
optimoida konsernin rahavirtoja halliten ulkopuoliseen ra-
hoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyviä likviditeetti- ja kor-
koriskejä. Vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on toimia 
vain sellaisten vastapuolien kanssa, joilla on hyvä luottokel-
poisuus. Lisäksi luottotappiot pyritään minimoimaan.

INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 
38,8 miljoonaa euroa (vuonna 2014 74,1 miljoonaa euroa). 
Tästä summasta emoyhtiön investoinnit jätevoimalaan, 
Martinlaakson voimalaitokseen ja lämpökeskuksiin olivat 
7,9 miljoonaa euroa. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 6,2 
miljoonalla eurolla. Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 
9,1 miljoonaa euroa. Muut emoyhtiön investoinnit olivat 2,4 
miljoonaa euroa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n inves-
toinnit olivat 13,2 miljoonaa euroa.

RAHOITUS
Konsernin rahoitustilanne oli vakaa. Jätevoimalan pitkäai-
kainen 300 miljoonan euron lopullinen rahoitus järjestettiin 
alkuvuodesta 2015. Leasingrahoituksen osuus rahoituk-
sesta oli 170 miljoonaa euroa ja muiden pitkäaikaisten lai-
nasopimusten osuus 130 miljoonaa euroa. Lyhytaikainen 
käyttöpääoman tarve hoidetaan edelleen Vantaan kaupun-
gin konsernitililimiitillä (25 miljoonaa euroa) ja emoyhtiön 
yritystodistusohjelmalla (150 miljoonaa euroa). Konserniti-
lilimiittiä oli vuoden lopussa käytössä 7,8 miljoonaa euroa. 
Yritystodistuksia ei ollut emittoituna.

Konsernin oma pääoma on 200,4 miljoonaa euroa (212,5 
miljoonaa euroa) ja vieras pääoma 368,8 miljoonaa euroa 
(394,9 miljoonaa euroa).
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VASTUULLISTA HANKINTAA

K ierrätykseen kelpaamattoman sekajätteen toimitta-
misesta jätevoimalaamme vastaavat Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut HSY ja Länsi-Uudellamaalla 

toimiva jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll sekä Itä-Uudenmaan 
jätehuolto.

Tuotannossa tarvitsemamme kivihiilen ja maakaasun han-
kimme vuonna 2015 Venäjältä. Hiilen toimittajat olivat SUWK 
ja Kaproben Handels. Kaasun ostimme Gasumilta, jolle 
kaasun toimittaa Gazprom. Edellytämme vastuullista toimin-
taa paitsi itseltämme myös yhteistyökumppaneiltamme.

Toimimme hankinnoissamme lakien ja määräysten mukai-
sesti. Kuulumme toimialamme perusteella ns. erityisalojen 
hankintalain (349/2007) soveltamisalan piiriin, minkä otam-
me huomioon jokaista hankintaamme suunniteltaessa. Mei-
tä sitovat hankinnoissa niin taloudellinen kuin sosiaalinen-
kin vastuu. Vantaan Energiassa ei ole esiintynyt lahjonta- tai 
korruptiotapauksia. Hankintaohjeistuksemme on päivitetty 
ja tarkentunut vuoden 2015 aikana.

Vantaan Energia Oy:n ja tytäryhtiön hallitusten jäseniltä, toi-
mitusjohtajilta sekä johtoryhmän jäseniltä on kerätty lähi-
piiritiedot, joiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti. 
Tietojen avulla pyritään varmistamaan, ettei konsernin han-
kintoihin liity lähipiiriesteellisyyksiä.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan pitkäjänteiseen ja 
suunnitelmalliseen yhteistyöhön tavaran- ja palveluntoimit-
tajiensa kanssa. Pyrimme toiminnallamme torjumaan har-
maata taloutta ja edistämään korruption vastaista taistelua. 
Toimittajayhteistyö perustuu läpinäkyvyyteen ja avoimeen 
keskusteluun osapuolten kesken, tavoitteena molempien 
toimijoiden säilyminen markkinoilla.

KELPOISUUSEHTONA 
VASTUULLISUUS
Tavaroita ja palveluja kilpailutettaessa olemme sisällyttä-
neet yhteiskuntavastuuvelvoitteiden täyttämisen toimit-
tajien kelpoisuusvaatimuksiin. Edellytämme, että toimit-
tajat tästä todisteena toimittavat meille tilaajavastuulain 
(1233/2006) edellyttämät asiakirjat sekä omasta että mah-
dollisten alihankkijoidensa toiminnasta. Mikäli asiakirjoja ei 
määräaikaan mennessä toimiteta tai ne ovat vanhentuneita, 
suljemme toimittajan tarjouskilpailusta. Lisäksi edellytäm-
me, että toimittaja pystyy esittämään selvityksen ympäris-

tönhallintansa tasosta; etusijalla ovat ne, joiden ympäristö-
järjestelmä on sertifioitu.

Teimme hankintoja vuonna 2015 noin 1 600 toimittajalta, 
joilta tehdyt ostot käyttö- ja investointikohteisiin olivat yh-
teensä 228,0 miljoonaa euroa (276,0). Vähentääksemme pa-
perin kulutusta otamme vastaan ainoastaan verkkolaskuja.

GLOBAL COMPACT -PERIAATTEET
Hiilentoimittajien tulee hyväksyä YK:n Global Compact -pe-
riaatteet ja noudattaa niitä kaikessa liiketoiminnassaan. 
Global Compact -aloitteeseen sisältyy kymmenen periaatet-
ta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön 
ja korruptioon. Periaatteet velvoittavat yrityksiä kunnioit-
tamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja luopumaan 
lapsityövoiman käytöstä. Yrityksiä kannustetaan ympäris-
töystävällisten teknologioiden kehittämiseen ja korruption 
kitkentään.

Toimittajat osoittavat sitoutumisensa periaatteiden noudat-
tamiseen luovuttamalla tietoja ja sallimalla tarkastuksem-
me toimipaikoissa. Tarkastajana voi toimia myös valtuutettu 
tarkastusyhtiö.

Vuonna 2013 teimme tarkastuskäynnin SUEK-Kuzbassin Ko-
tinskayan kivihiilikaivokselle. Tarkastuksessa ei tullut esille 
seikkoja, jotka olisivat estäneet kaupallisen yhteistyön jat-
kamisen.

Yhteistyökumppaneidemme odotetaan luonnollisesti nou-
dattavan kaikkia lakeja ja määräyksiä niissä maissa, joissa 
ne toimivat.

EETTINEN OHJEISTO YHTEISTYÖKUMPPANEILLE
Teemme eettisen ohjeiston yhteistyökumppaneillemme 
vuoden 2016 aikana. Ohjeistolla päivitetään yhteistyökump-
paneilta edellytettävät hankintaperiaatteet ja -käytännöt. 
Eettisille ohjeille koetaan olevan selkeä yhteiskunnallinen 
tilaus myös omistajien taholta.

Meillä on sosiaalisen vastuun pelisäännöt kivihiilen hankin-
nalle vuodelta 2012. Kivihiilen toimitussopimuksissa tulee 
olla tieto hiilen alkuperästä. Sopimuksissa on annettava sel-
vitys toimittajan käyttämistä laatu- ja ympäristöhallintajär-
jestelmistä.
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Sijoitetun pääoman tuotto (%)

Taseen loppusumma Investointien kehitys (milj. €)

Sähkön myynti, sähkön siirto sekä lämmön 
ja höyryn siirto (GWh)

Liikevaihto, liikevoitto ja tulos ennen
tilinpäätösiirtoja ja veroja (milj. €) 
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RISKIENHALLINTA
TAVOITTEET
Riskienhallintamme tavoitteena on tukea liiketoiminnalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä kiel-
teisten vaikutusten syntymistä. Vantaan Energia Oy:n hal-
litus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Politii-
kassa määritellään riskienhallinnan keskeiset periaatteet, 
vastuut ja prosessit.

ORGANISOINTI
Konsernitason riskienhallinnasta vastaa emoyhtiön toimi-
tusjohtaja. Tytäryhtiöiden ja eri toimintojen johtajat vastaa-
vat yhtiönsä tai toimintonsa riskienhallinnasta ja sovitusta 
raportoinnista emoyhtiön toimitusjohtajalle sekä osallistu-
vat konsernitason keskeisten riskien hallintaan.

Toimitusjohtaja vastaa riskienhallintapolitiikan toteuttami-
sesta sekä riskienhallinnan organisoinnista ja kehittämises-
tä liiketoiminnan asettamien vaatimusten ja hyvän hallin-
totavan mukaisesti. Toimitusjohtaja käyttää asiantuntijoita 
apuna kehittäessään konsernin riskienhallintaprosesseja ja 
-menetelmiä.

Konsernin avainriskeillä on nimetyt omistajat. Riskin omis-
taja vastaa siitä, että riskiin liittyvää hallintaa kehitetään ja 
tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.

Keskeiset riskit ja epävarmuudet on tunnistettu, ja avain-
riskejä hallitaan systemaattisesti. Avainriskejä ovat muun 
muassa sähkön markkinahinnan äkillinen vaihtelu, poltto-

aineiden hinnannousu, vaikeasti ennustettava viranomais-
sääntely, laajat sähkö- tai lämpöverkon tai energiantuo-
tannon häiriöt sekä tietojärjestelmäongelmat. Sisäinen 
tarkastus tukee yhtiön johtoa ja organisaatiota sisäisen val-
vontajärjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa. Sisäisen 
tarkastuksen palveluita tuottaa ulkoinen palveluntuottaja.

RAPORTOINTI JA SEURANTA
Hallitukselle raportoidaan vuosittain merkittävistä muutok-
sista riskienhallinnan periaatteissa, avainriskeissä ja niiden 
käsittelyssä. Toiminnot raportoivat riskeistään toimitusjoh-
tajalle. Talousriskeistä raportoidaan säännöllisesti emoyh-
tiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Riskienhallinnan seuranta on kytketty osaksi strategian seu-
rannan prosessia. Riskienhallinnan avainhenkilöt pitävät 
vuosittain erillisen riskienhallinnan kehittämisen teemapäi-
vän.

KEHITYSHANKKEET JA KATSELMOINNIT 2015
Vuonna 2015 konsernin keskeisiä riskienhallintaan liittyviä 
kehityshankkeita ovat olleet tietoturvan ja kyberturvallisuu-
den parantamiseen liittyneet tehtävät, konsernin varautu-
misen kehittäminen ja myynnin ja rahoituksen riskialueiden 
systemaattinen kehittäminen.

Vuoden 2015 aikana hallitus katselmoi riskienhallintapolitii-
kan, talousriskipolitiikan, yritysturvallisuuspolitiikan, tieto-
turvapolitiikan sekä yhteiskuntavastuupolitiikan.
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RISKIEN KUVAUKSET

R iskienhallinta on riskien tunnistamista, arviointia, 
käsittelyä ja hallintaa. Meillä riskit luokitellaan riski-
politiikan mukaisesti talousriskeihin, strategisiin ris-

keihin, operatiivisiin riskeihin ja tapahtumariskeihin.

TALOUDELLISET RISKIT
Riskienhallinnan painopiste on talousriskeissä. Talousriskit 
ryhmitellään markkinariskeihin (erilaiset hyödykehintaris-
kit hyödykkeinä polttoaineet, sähkö ja päästökauppa), vas-

tapuoliriskeihin ja rahoitusriskeihin. Näitä riskejä johdetaan 
talousriskipolitiikan mukaisesti. Politiikassa määritetään 
taloudellisten riskien hallinta, valvonta ja raportointikäytän-
nöt.

Liiketoiminnassa voidaan ottaa rajoitetusti markkinariskiä 
talousriskipolitiikan määrittämin limiitein ja siihen kiinteästi 
liittyvin valvontamenettelyin. Talousriskeistä raportoidaan 
säännöllisesti emoyhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 



21

Talousriskipolitiikka ja johdon raportointi taloudellisten ris-
kien osalta päivitettiin vuonna 2015 erityisesti huomioiden 
myynnin ja rahoituksen kokonaisuudet.

STRATEGISET RISKIT
Tavoittelemme toiminnallista ja taloudellista menestystä 
energia-alalla. Pyrimme aktiivisesti kehittämään tuotan-
tokapasiteettiamme vastaamaan Euroopan sähkömarkki-
noiden haasteisiin. Sähkön myynnissä toimitaan vahvasti 
kilpailluilla kotimaisilla markkinoilla. Sähkön verkko- ja 
kaukolämpötoimintaa kehitetään aktiivisesti asiakkaiden 
toiveet huomioiden. Toiminnan perustana ovat paikalliset 
energiaverkot.

Energiayhtiön strategisia riskejä ovat tyypillisesti isoihin 
energiainvestointeihin liittyvä pitkä aikajänne. Investointien 
pitoajat esimerkiksi voimalaitoshankkeissa saattavat olla 50 
vuotta.

Strategisia riskejä käsitellään konsernissa strategiaproses-
sin yhteydessä.

OPERATIIVISET RISKIT
Operatiiviset riskit Vantaan Energiassa liittyvät järjestelmien 
kuten tuotantolaitosten, energiaverkkojen ja tietojärjestel-
mien toimintahäiriöihin, prosessien, toimintaohjeistuksen 
tai osaamisen puutteisiin, inhimillisiin virheisiin ja mahdolli-
siin sopimusten tai vakuutusten puutteisiin.

Vuonna 2015 yhtenä painopistealueena operatiivisten ris-
kien osalta oli yritysturvallisuus. Tähän liittyen kehitimme 
jatkuvuussuunnittelua sekä panostimme valmius- ja va-
rautumissuunnitelmiin. Edelleen huomio oli tietoturvaa ja 
kyberturvallisuutta kehittävissä toimenpiteissä. Kiinteistö-
jen kunnon kartoitukseen ja kaukolämpöverkon peruspa-
rannukseen kiinnitettiin erityishuomiota. Ympäristöriskejä 
tarkastellaan osana yhtiön ISO 14001 -ympäristöjärjestel-
mää.

TAPAHTUMARISKIT
Tapahtumariskien osalta keskeisiä Vantaan Energian ja koko 
energiatoimialan osalta ovat poliittiset ja lainsäädännölliset 
riskit.

Energia-alalla poliittisiin ja lainsäädännöllisiin aloitteisiin 
ja muutoksiin liittyy usein vaikea ennustettavuus, ja niillä 
on merkittävä vaikutus alan toimintaedellytyksiin. Olem-
me valinneet omaksi toimintamalliksemme tiiviin vuoro-
vaikutuksen päättäjien ja vaikuttajien kanssa muutosten 
hallitsemiseksi.

Osallistumme aktiivisesti erityisesti Energiateollisuus ry:n 
kautta työhön, jolla pyritään vaikuttamaan ennakolta viran-
omaisen valvontajärjestelmän tai muun ohjausmekanismin 
kehitystyöhön. Ennakoimme omassa toiminnassa sääntelyn 
tai ohjeistuksen muuttumista ja pyrimme mahdollisimman 
joustaviin toimintamalleihin, joiden muuttaminen on mah-
dollista sääntelyn tai ohjauksen muuttuessa.
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YRITYSTURVALLISUUS

V antaan Energia -konsernin yritysturvallisuuspolitiikka 
päivitettiin syksyllä 2015. Samalla päivitettiin myös 
riskienhallintapolitiikka ja talousriskipolitiikka.

Yritysturvallisuuspolitiikka määrittää yritysturvallisuuden 
tarkoituksen ja tavoitteet, eri osa-alueet, vastuut ja roolit 
sekä toteutuskeinot.

Yritysturvallisuuden tarkoituksena ja tavoitteena on tur-
vata ihmiset, omaisuus, ympäristö, tieto ja maine onnetto-
muuksilta, vahingoilta sekä rikoksilta. Lisäksi varmistetaan 
yrityksen häiriötön toiminta poikkeustilanteissakin sekä toi-
minnan jatkuvuus. Yritysturvallisuudella vaikutetaan myös 
palveluntuottajiemme toimintaan.

Yritysturvallisuuden johtaminen on normaalia liiketoimin-
tojen johtamista vuosikellon mukaisesti. Turvallisuusjoh-
taminen toteutetaan tekemisen, seurannan, raportoinnin, 
toimintojen analysointien, korjaavien toimenpiteiden, ke-
hitysratkaisujen, auditointien, vakuutuksien ja koulutuksen 
avulla.

Henkilökunnan ja osin palveluntuottajien yritysturvallisuus-
toimintaa ohjataan turvallisuuden eri osa-alueisiin liittyvillä 
kokouksilla, toimintaohjeilla, tiedottamisella ja koulutuk-
sella.

Liiketoimintojen omissa säännöllisissä johtotiimikokouksis-
sa yritysturvallisuusasioita käsitellään ns. vakioasioina.

Yritysturvallisuuspolitiikka-kokonaisuus muodostuu
alla kuvatuista osa-alueista:
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HYVÄ HALLINTOTAPA

V antaan Energia Oy ja tytäryhtiö Vantaan Energia Säh-
köverkot Oy noudattavat hallinnossaan voimassa 
olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon pe-

riaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten 
mukaisesti. Eturistiriitatilanteessa hallituksen jäsenen on 
jäävättävä itsensä kyseisen asian käsittelystä. Vastuu jäävä-
tä on henkilökohtainen.

Vantaan Energian yhteiskuntavastuupolitiikassa linjataan 
keskeiset taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja so-
siaalisen vastuun näkökulmat.  

YHTEISTOIMINTA
Vantaan Energian ja henkilöstön yhteistoiminta perustuu 
voimassa olevaan lainsäädäntöön ja yhtiön yhteistoiminta-
ohjeistukseen.
 
Luottamusmiesjärjestelmä on yritys- ja henkilöstöryhmä-
kohtainen, ja henkilöstöryhmät valitsevat keskuudestaan 
edustajat. Pääluottamusmiesten kanssa käytäviä yhteistoi-
mintaneuvotteluja pidetään noin kahden kuukauden välein. 
Vantaan Energia Oy:n johtoryhmässä on henkilöstön edus-
taja, jonka pääluottamusmiehet valitsevat vuodeksi kerral-
laan.

SISÄISEN TARKASTUKSEN TEHTÄVÄT
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on todentaa ja varmistaa, 
että sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä johtamis- ja hal-
lintotapa on tehokasta. Sisäinen tarkastus raportoi tulokset 
ja johtopäätökset emoyhtiön ja tytäryhtiön hallituksille ja 
toimitusjohtajille. Sisäinen tarkastus tukee yhtiöiden johtoa 
ja organisaatioita sisäisen valvontajärjestelmän kehittämi-
sessä ja ylläpidossa.
 

Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman mukaiset pal-
velut hankitaan ulkoisina palveluina.

SISÄISEN TARKASTUKSEN PAINOPISTEET 2015
Vuoden 2015 tarkastustoiminnan kohteina olivat yhtiön 
projektisalkun hallinnan menettelyt, varastonhallintaa 
(polttoainevarastot, tarvikevarasto) ohjaavat periaatteet ja 
prosessit sekä lisäksi keskeisten tietojärjestelmien käyttö-
valtuushallinta ja vaaralliset työyhdistelmät.

TILINTARKASTUS 2015
Tilintarkastuksella osakkeenomistajat saavat riippumatto-
man lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja 
hallinto on hoidettu. Vuodelle 2015 Vantaan Energia Oy:n ja 
Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n varsinaiset yhtiökokouk-
set valitsivat yhtiöidensä tilintarkastajaksi Deloitte & Touche 
Oy KHT-yhteisön. Tilintarkastuksen palkkiot vuonna 2015 
olivat 39.200,00 euroa.
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HYVÄ HALLINTOTAPA
VANTAAN ENERGIA OY:SSÄ
YHTIÖKOKOUS
Vantaan Energia Oy:n ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yh-
tiökokouksessa yhtiön omistajat, Vantaan kaupunki (omis-
tusosuus yhtiöstä 60 %) ja Helsingin kaupunki (40 %), käyt-
tävät päätösvaltaansa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pide-
tään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämä-
nä päivänä. Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin 
yhtiön toimitalossa Tikkurilassa 21.5.2015, ja siinä käsiteltiin 
yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät 
asiat. Vuonna 2015 ei ollut ylimääräisiä yhtiökokouksia.

HALLITUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 7–11 jäsen-
tä. Kaikki hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous 
valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallitus vastaa siitä, että yhtiön hallinto ja toiminta ovat 
asianmukaisia ja että yhtiötä hoidetaan terveiden liikepe-
riaatteiden ja vahvistettujen strategioiden mukaisesti. Hal-
litus vahvistaa yhtiön vuosittaiset toiminta- ja taloussuun-
nitelmat ja hyväksyy riskienhallinnan periaatteet. Hallitus 
päättää suurista investoinneista, yritysostoista ja merkittä-
vistä omaisuuden myynneistä. Lisäksi hallitus nimittää ja 
vapauttaa toimitusjohtajan tehtävästään.

Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen 
kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa vahvistettujen pelisääntöjen 

mukaan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa, 
heinäkuu pois lukien. Hallituksen kokousaikataulu on en-
nakkoon päätetty ja kokoukset pidetään yhtiön toimitalossa. 
Satunnaisesti tarvittavat, ylimääräiset hallituksen kokoukset 
pidetään pääsääntöisesti puhelinkokouksina tai per cap-
sulam -muotoisina. Hallituksen kokousten esityslistat laatii 
toimitusjohtaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus on päätös-
valtainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. 
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän 
kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennes-
sä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksessa säännöllisesti käsiteltävät asiat ja käsittelyjen 
sijoittuminen kalenterivuodelle on kuvattu hallituksen vuo-
sikellossa.  Hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä toi-
mii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä.

Vantaan Energian hallitus seuraa kuukausittain kokouksis-
saan konsernin ja emoyhtiön tuloskehitystä ja -ennusteita. 
Riskiseurantaa toteutetaan Vantaan Energian riskienhal-
lintapolitiikan mukaisesti, ja kuukausittain seurataan mm. 
sähkön markkinahinnan vaihtelua ja polttoaineiden hinta-
kehitystä. Talousriskeistä etenkin konsernin maksuvalmiu-
den kehittyminen ja lainojen korkosuojaukset ovat keskeisiä 
seurattavia, sillä mittava jätevoimalainvestointi on kasvatta-
nut konsernin rahoitustarvetta ja velkaantuneisuutta mer-
kittävästi.

Yhtiössä noudatetun menettelyn mukaisesti toimitusjoh-
tajan ja toimitusjohtajan suorien alaisten henkilöstöasiat 
(esimerkiksi palkka, tulostavoitteet ja nimitykset) päätetään 
hallituksen palkitsemisvaliokunnassa, joka muodostuu hal-
lituksen puheenjohtajistosta. Tehdyt ratkaisut tuodaan hal-
litukselle tiedoksi. Hallituksella ei ole muita valiokuntia.
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Vuonna 2015 hallituksessa oli yhdeksän jäsentä, joista Van-
taan kaupunki nimesi viisi ja Helsinki neljä. Nykyisen halli-
tuksen toimikausi päättyy keväällä 2017 yhtiön varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2015 aikana hallitus kokoontui 11 kertaa. Näistä 10 
kokousta pidettiin yhtiön toimitalossa.

Kaikki hallituksessa vuonna 2015 tehdyt päätökset syntyivät 
ilman äänestyksiä.

Vuonna 2015 hallitukseen kuuluivat:
• Kalevi Helppolainen, puheenjohtaja 21.5.2015 saakka 

(talousneuvos, s. 1943)
• Tommi Valtonen, puheenjohtaja 21.5.2015 alkaen 

(toimitusjohtaja, s. 1964)
• Janne Pesonen, 1. varapuheenjohtaja 

(toiminnanjohtaja, s. 1978)
• Erkki Vuorenmaa, 2. varapuheenjohtaja (s. 1947)
• Timo Auvinen (yritystutkija, s. 1955)
• Sirpa Kauppinen (ympäristötekniikan M.Sc., s. 1972)
• Tapio Korhonen (OTK, kanslianeuvos, 

kansliapäällikkö, s. 1949)
• Paula Lehmuskallio (sairaanhoitaja, s. 1948)
• Jukka Relander (MA, s. 1967)
• Leena Westlund (DI, s. 1957)
• Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtajan 

assistentti Kaisa Auvinen (s. 1965).

TOIMITUSJOHTAJA JA MUU JOHTO
Toimitusjohtaja vastaa juoksevasta hallinnosta ja siitä, että 
kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito järjestetty luo-
tettavalla tavalla. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksessa 
päätettävät asiat ja välittää hallitukselle tiedot merkittävistä 
yhtiötä koskevista toimenpiteistä ja tapahtumista. Hänen 
tehtävänään on panna toimeen hallituksen päätökset sekä 
johtaa ja kehittää liiketoimintaa hallituksen ohjeiden ja 
määräysten mukaan. Toimitusjohtaja vastaa myös toimin-
nan jatkuvuuden hallinnasta ja yritysturvallisuudesta sekä 
resurssien saatavuudesta ja niiden kohdistamisesta.

Yhtiön johtoryhmätyöskentelyyn osallistuu toimitusjohta-
jan lisäksi erityisosaajia yhtiön eri toiminnoista. Toimitus-
johtaja kutsuu johtoryhmän koolle ja toimii sen puheenjoh-
tajana. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa 
kuukaudessa ennakkoon päätetyn aikataulun mukaisesti. 
Konsernin ja emoyhtiön sekä liiketoimintojen tuloskehitystä 
ja -ennusteita tarkastellaan ja analysoidaan johtoryhmäs-
sä kuukausittain. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään sisäis-
ten tarkastusten raportit ja niissä esitettyihin palautteisiin 
liittyvät kehitystoimenpiteet. Toimintaa kehitetään myös 
tilintarkastushavaintojen perusteella. Konsernin strategian 
toteutumista johtoryhmässä seurataan kolmesti vuodessa, 
jolloin tarkastellaan strategisten mittareiden kehittymistä 
sekä riskienhallinnan tilannetta. Konsernin työturvallisuu-
den kehittymistä johtoryhmä seuraa neljännesvuosittain.

Lisäksi johtoryhmä kokoontuu projektihallinnan teema-
kokouksiin, joissa tarkastellaan konsernin kehityshanke-

salkkua, päätetään merkittävien uusien hankkeiden käyn-
nistämisestä ja seurataan jo käynnissä olevien tilannetta. 
Projektihallinnan johtoryhmäkokouksiin osallistuu vakiojä-
senenä myös tietohallintopäällikkö.

Johtoryhmä kokoontuu myös yritysturvallisuuden teema-
kokouksiin, joihin osallistuvat vakiojäseninä myös tieto-
hallintopäällikkö, kiinteistöpäällikkö sekä yritysturvalli-
suuspäällikkö. Viimeksi mainittu toimii asioiden esittelijänä 
kokouksissa. Yritysturvallisuuden johtoryhmä vastaa kon-
sernin yritysturvallisuuden ohjaamisesta, tavoitteista sekä 
toimintasuunnitelmista.

Konsernin avoimet ympäristövastuut katselmoidaan johto-
ryhmässä vuosittain tilinpäätökseen liittyen tammikuussa. 
Vuosittain keväällä kokoonnutaan myös ympäristöjärjestel-
män mukaiseen johdon katselmukseen.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohta-
ja voi halutessaan olla läsnä johtoryhmän kokoontumisissa.
Henkilöstön edustus hallinnossa toteutuu Vantaan Energia 
Oy:n johtoryhmässä, jossa henkilöstöllä on yksi edustaja.

Vuonna 2015 johtoryhmään kuuluivat:
• Pertti Laukkanen (toimitusjohtaja, s. 1955, 

konsernissa 2005–)
• Marko Ahl (tuotantojohtaja, s. 1969, konsernissa 2003–)
• Vesa Hynninen (kehitysjohtaja, s. 1967, 

konsernissa 1991–)
• Erkki Kallio (henkilöstön edustaja, kirvesmies, s. 1953, 

konsernissa 2001–)
• Mervi Suorsa (viestintä- ja henkilöstöjohtaja, 

s. 1968, konsernissa 2006–)
• Ilkka Reko (myyntijohtaja, s. 1960, konsernissa 1991–)
• Maija Siikilä (talous- ja hallintojohtaja, s. 1958, 

konsernissa 2005–)
• Markku Vartia (energiajohtaja, s. 1965, konsernissa 2000–).
• Johtoryhmän sihteerinä toimi toimitusjohtajan assis-

tentti Kaisa Auvinen (s. 1965, konsernissa 2005–).

PALKKIOT
Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 
5 200 euroa, hallituksen varapuheenjohtajien 3 500 euroa ja 
hallituksen jäsenten 3 100 euroa. Kokouspalkkioina makset-
tiin puheenjohtajalle 250 euroa ja jäsenille 200 euroa jokai-
selta kokoukselta, johon he osallistuivat.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2015 palkkioita yhteensä 
54.199,99 euroa (vuonna 2014 yhteensä 57.100,00 euroa). 
Hallituksen jäsenet eivät saaneet yhtiöltä eläke-etuja.

Vuonna 2015 toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten 
yhteenlasketut palkkiot, mukaan lukien palkka, luontoi-
sedut ja tulospalkkio, olivat yhteensä 1.048.201,85 euroa 
(1.088.531,00 euroa). Konsernissa ei ole käytössä optiojär-
jestelmää.
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HYVÄ HALLINTOTAPA
VANTAAN ENERGIA
SÄHKÖVERKOT OY:SSÄ
YHTIÖKOKOUS
Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ylin päättävä elin on 
yhtiökokous. Yhtiökokouksessa yhtiön omistaja, Vantaan 
Energia Oy, käyttää päätösvaltaansa. Vuonna 2015 varsi-
nainen yhtiökokous pidettiin 1.6.2015 yhtiön toimitalossa 
Tikkurilassa. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen var-
sinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Hallitukseen 
valittiin kolme jäsentä: Vesa Hynninen (pj), Mervi Suorsa ja 
Maija Siikilä.

HALLITUS
Yhtiökokous valitsee hallituksen, johon kuuluu vähintään 
kolme ja enintään viisi jäsentä, vuodeksi kerrallaan. Yhtiö-
kokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan. Hal-
lituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen osak-
keenomistajien etua.

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2015. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun kolme jäsenistä on 
paikalla.

Hallitus vastaa siitä, että yhtiön hallinto ja toiminta ovat 
asianmukaisia ja että yhtiötä hoidetaan terveiden liike-
periaatteiden ja hallituksessa päätettyjen strategioiden 
mukaisesti. Hallitus vahvistaa yhtiön vuosittaiset toimin-
ta- ja taloussuunnitelmat. Hallitus myös päättää suurista 
investoinneista, yritysostoista ja merkittävistä omaisuuden 
myynneistä. Hallitus nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan 
tehtävästään.

TOIMITUSJOHTAJA
Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta hallinnosta ja siitä, 

että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito järjestetty 
luotettavasti. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen pää-
tettävät asiat ja välittää hallitukselle tiedot merkittävistä 
yhtiötä koskevista toimenpiteistä ja tapahtumista. Hänen 
tehtävänään on panna toimeen hallituksen päätökset sekä 
johtaa ja kehittää liiketoimintaa hallituksen ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti.

JOHTORYHMÄ
Johtoryhmä on toimitusjohtajan päätöksentekoa tukeva 
toimielin, johon kuuluu erityisosaajia yhtiön eri toimin-
noista. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle ja toimii 
puheenjohtajana. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 
kaksi kertaa kuukaudessa.

Vuonna 2015 johtoryhmään kuuluivat:
• Risto Lappi (toimitusjohtaja, s. 1963, konsernissa 1986–)
• Ilona Erhiö, (käyttöpäällikkö, s. 1965, konsernissa 1988–)
• Erkki Mikkola (verkkopäällikkö, s. 1957, 

konsernissa 2004–)
• Janne Hartikainen (asiakkuuspäällikkö, s. 1975, 

konsernissa 2006–)
• Juho Paloposki (kehityspäällikkö, s. 1974, 

konsernissa 1998–)

PALKKIOT
Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2015 palkkioita yh-
teensä 9 240 euroa (9 240). Vuonna 2015 toimitusjohtajan 
ja johtoryhmän jäsenten palkkiot, mukaan lukien palkka, 
luontoisedut ja tulospalkkio, olivat yhteensä 558.147 euroa 
(598.523).
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SIDOSRYHMÄT

V uoropuhelu sidosryhmien kanssa on luonnollinen 
osa jokapäivästä työtä. Asiakkaat pitävät yhteyttä 
asiakaspalveluumme sekä sähköpostitse että nettisi-

vustojemme kautta. Vantaan Energian edustajat osallistuvat 
alan järjestöjen toimintaan jakaakseen näkemyksiä ener-
gia-alan keskeisistä kysymyksistä. Järjestämme jätevoima-
lan esittelykierroksia ja asukasiltoja, ja edustajamme ovat 
kysyttyjä vierailijoita eri kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten 
tilaisuuksissa.

Vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjen lisäksi Vantaan 
Energia toteutti syksyllä 2013 kyselyn sidosryhmilleen vas-
tuullisuudestaan, ja sen pohjalta olemme laatineet viestin-

täsuunnitelman sidosryhmillemme. Kyselyn tavoitteena oli 
auttaa meitä tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin, 
mitä sidosryhmämme odottavat konserniltamme. Vastuulli-
suuskyselyn toteutti meille PricewaterhouseCoopers Oy. 

Vastaajat antoivat vastuullisuustyömme keskiarvoksi 8.0 
(asteikko 4–10). Kyselyyn vastasi 445 henkilöä, joista yli 50 
prosenttia oli asiakkaitamme. Vastausprosentti oli 27,6. Si-
dosryhmiltämme saadut vastaukset antavat Vantaan Ener-
gialle arvokasta tietoa, jota hyödynnämme kehittäessämme 
toimintaamme ja viedessämme vastuullisuustyötämme 
eteenpäin.

Odotuksia yhtiölle
• Varma, huoleton ja taloudellinen 

energian saanti
• Tieto, opastus, selkeä laskutus, 

vaivaton yhteistyö
• Kehittyvät, kilpailukykyiset palvelut
• Hiilidioksidiniukka energian- 

tuotanto
• Vastuullinen toiminta ja hyvä maine

Meidän vastauksia
• Toimiva ja kilpailukykyinen 

energian hankinta.
• Toimintavarmuus
• Kehittyviä palveluja, tietoa 

palveluista
• Riittävät ja oikein ajoitetut 

investoinnit
• Palautteenantojärjestelmä
• Ympäristöystävälliset tuotteet 

(Uusiolämpö ja Uusiosähkö, 
tuulisähkö)

Mittareita
• Jatkuva asiakastyytyväisyyden 

seuranta
• Markkinaosuuksien kehitys
• Kontaktien määrä ja laatu
• Auditoinnit
• Toimitusvarmuus
• Palautteiden määrä ja laatu
• Internet-sivujen ja online- 

palvelujen käyttö

YKSITYISASIAKKAAT
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Odotuksia yhtiölle
• Pitkäaikainen kumppanuus
• Kehittyvät yhteistyömuodot
• Hyvä maksuvalmius
• Vastuullinen toiminta

Meidän vastauksia
• Toiminnan läpinäkyvyys ja 

tasapuolisuus
• Reilu kilpailuttaminen
• Turvallisuusyhteistyö

Mittareita
• Ostojen kehitys
• Toimittajien ja 

yhteistyökumppaneiden määrän ja 
laadun seuranta

• Laskujen maksuaika

TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAJAT

Odotuksia yhtiölle
• Lainsäädännön ja alan ohjeistuksen 

noudattaminen
• Hyvä hallintotapa
• Tyytyväiset asiakkaat
• Vakaa työllisyys, hyvä taloudellinen 

kehitys, veronmaksukyky
• Toimiva ja kattava sähkönsiirto- ja 

lämmönjakeluverkosto

Meidän vastauksia
• Yhteistyö, yhteydenpito ja 

osallistuminen edunvalvontaan
• Välittömät ja välilliset verot 

yhteiskunnan hyvinvoinnin 
ylläpitoon

• Kattava ja avoin raportointi
• Toiminnan läpinäkyvyys

Mittareita
• Maksettujen verojen, investointien 

ja työpaikkojen määrä
• Kattava ja toimintavarma 

sähkönsiirto- ja 
lämmönjakeluverkosto

• GRI-raportointi
• Kontaktien määrä
• Asiakkaiden käynnistämät 

viranomaistoimenpidepyynnöt
• Julkinen keskustelu

VIRANOMAISET, KUNNAT, VALTIO, ALAN JÄRJESTÖT, EU

Odotuksia yhtiölle
• Avoin työilmapiiri
• Arvostus omaa työtä kohtaan
• Mahdollisuudet oman osaamisen 

kehittämiseen
• Uralla etenemisen mahdollisuudet
• Työkierto
• Kuunteleva, osallistava johtaminen

Meidän vastauksia
• Osaamisen kehittäminen, koulutus 

ja työhyvinvoinnin ylläpito
• Varhaisen välittämisen käytäntöjen 

kehittäminen
• Henkilöstön osallistaminen yhtiön 

kehittämiseen ja toiminnan 
suunnitteluun

• Tuloksista palkitseminen
• Työturvallisuuden parantaminen
• Aloitetoiminta
• Sisäinen viestintä
• Vastuullinen toiminta

Mittareita
• Henkilöstö- ja 

työtyytyväisyystutkimukset
• Kehityskeskustelut
• Työvoiman vaihtuvuus
• Kiinnostavuus työpaikkana
• Poissaolot, työtapaturmat, 

eläkkeellesiirtymisikä. 
Koulutustilastot

• Alan palkkavertailut

HENKILÖSTÖ

Odotuksia yhtiölle
• Varma, huoleton ja taloudellinen 

energian saanti
• Vaivaton yhteistyö
• Kehittyvät, kilpailukykyiset palvelut
• Hiilidioksidiniukka energiantuotanto
• Ympäristöä säästävä 

energiantuotanto
• Tuulisähkö
• Vastuullinen toiminta ja hyvä maine

Meidän vastauksia
• Luotettava kumppani
• Toimiva ja kilpailukykyinen energian 

hankinta. Toimintavarmuus
• Kehittyviä palveluja, tietoa 

palveluista
• Riittävät ja oikein ajoitetut 

investoinnit
• Nimetyt yhteyshenkilöt. 

Palautteenantojärjestelmä
• Yhteistyöhankkeet
• ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

Mittareita
• Jatkuva asiakastyytyväisyyden 

seuranta
• Markkinaosuuksien kehitys
• Kontaktien määrä ja laatu
• Auditoinnit
• Toimitusvarmuus
• Yhteistyön kehitys
• Palautteiden määrä ja laatu
• Internet-sivujen ja online- 

palvelujen käyttö

YRITYSASIAKKAAT
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Odotuksia yhtiölle
• Avoin, asiantunteva, luotettava ja 

nopea viestintä
• Avainhenkilöiden tavoitettavuus

Meidän vastauksia
• Aktiivinen viestintä
• GRI-raportointi
• Vastuullisuusuutiset verkossa
• Henkilöstön korkea asiantuntemus
• Tiedotteet, tapaamiset
• Kriisiviestintävalmiudet

Mittareita
• Jatkuva mediaseuranta, 

palautteet, viestintätutkimukset
• Mainetutkimukset

TIEDOTUSVÄLINEET

Odotuksia yhtiölle
• Lainsäädännön sekä alan normien 

ja ohjeiden noudattaminen
• Uusiutuvan energiatuotannon 

lisääminen
• Ilmastonmuutoksen hidastaminen
• Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä

Meidän vastauksia
• Tuulivoimainvestoinnit
• GRI-raportointi

Mittareita
• Yhteydenotot ja palautteet
• Julkinen keskustelu

KANSALAISJÄRJESTÖT

Odotuksia yhtiölle
• Kehittyvä ja osapuolia hyödyttävä 

yhteistyö, aito kumppanuus
• Tutkimus- ja kehitysyhteistyö
• Tietojen, tutkimusten ja 

kokemusten jakaminen
• Aloitteellinen ja vastuullinen 

toiminta

Meidän vastauksia
• Avoin yhteistyö, osallistuminen 

kumppanina. Yhteiset tutkimus- ja 
kehityshankkeet

• Rehti kilpailu, vastuullinen toiminta
• Alan toimintaedellytysten 

parantaminen

Mittareita
• Yhteistyön määrä ja laatu, 

kumppanuuksien kehitys
• Alan toimintaedellytysten 

muutokset
• Yhteiset mainetutkimukset

MUUT ENERGIAYHTIÖT JA YHTEISÖT

Odotuksia yhtiölle
• Hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle
• Sijoitusten arvon kasvu
• Riskien hallinta
• Kestävä kasvu
• Toiminta infrastruktuurin 

rakentajana
• Kuntalaisten ja asiakkaiden 

tyytyväisyys

Meidän vastauksia
• Toiminnan jatkuva kehittäminen
• Asiakkaiden hyvä palvelu
• Tehokas johtaminen ja läpinäkyvä 

raportointi. Riskienhallintapolitiikka
• Kustannustehokas toimintamalli
• Lausunnot, selvitykset

Mittareita
• Liikevoitto ja osingot
• Sijoitetun pääoman tuotto
• Kilpailukyky
• Asiakkaiden ja kuntalaisten aloitteet 

ja yhteydenotot, jotka koskevat 
konsernin toimintaa. Julkinen 
keskustelu

OMISTAJAT
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ÄLYKÄS SÄHKÖVERKKO JA 
SÄHKÖINEN LIIKENNE

Ä lykkään sähköverkon visioissa asiakas on aktiivinen 
toimija, joka seuraa ja säätää omaa kulutustaan ja 
tuottaa jopa itse sähköä. Jo nyt hänelle on tarjolla 

älyverkkopalveluja. Tuntimittaukseen ja todelliseen kulu-
tukseen perustuvaan laskutukseen on siirrytty käytännös-
sä koko maassa. Uudet paremmat kulutusraportit auttavat 
asiakkaita vertaamaan kulutustaan aikaisempaan kulutuk-
seensa sekä muihin vastaaviin kotitalouksiin.

Vantaan Energian ja erityisesti sen tytäryhtiön Vantaan 
Energia Sähköverkkojen pääkiinnostus älykkään sähköver-
kon osalta ovat olleet sähköverkon kuormituksen ennus-
taminen, mallintaminen ja jatkossa myös ohjaus. Toinen 
merkittävä kokonaisuus on sähköautojen huomattavan li-
sääntymisen verkostovaikutukset ja toisaalta siitä syntyvät 
mahdollisuudet. Lisäksi konserni on seurannut mm. kulutta-
jalähtöisten palvelujen kehittymistä ja esim. kysyntäjousto-
tuotteiden etenemistä. Markkinoille onkin tullut kotiin asen-
nettavia järjestelmiä, joilla eri laitteiden kulutusta voidaan 
seurata ja säätää.

ÄLYKÄS SÄHKÖINEN LIIKENNE OSANA 
ÄLYVERKKOKEHITYSTÄ
Olemme mukana monivuotisessa Älykäs sähköinen liikenne 
-hankkeessa, joka osin rahoitetaan Tekesin EVE-ohjelmasta. 
Ohjelman puitteissa yhtiö kehittää omaa valmistautumis-
taan sähköisen liikenteen lisääntymiseen ja sen edellyttä-
män infrastruktuurin luomiseen ja tutkii autokannan mah-
dollisuuksia toimia akkuvarastoina sähkömarkkinoilla.

Vantaalle on luotu noin sadan julkisen latauspaikan yleis-
suunnitelma sähköautoille. Viime vuoden loppuun mennes-
sä olemme toteuttaneet jo toistakymmentä latauspistettä. 
Vuonna 2015 latauspisteitä perustettiin muun muassa Tie-
dekeskus Heurekalle ja Hakunilan urheilupuistoon. Energia-
yhtiöt perustivat yhdessä Liikennevirta-nimisen osakeyhtiön 
toimimaan sähköautojen lataukseen keskittyvänä operaat-
torina. Operaattoria tarvitaan, jotta Suomeen voidaan ra-
kentaa kansainvälisesti kilpailukykyinen sähköisen liiken-
teen ekosysteemi. Operaattori kytkee yksittäiset julkiset 
latauspisteet yhtenäiseksi verkostoksi kuluttajien käyttöön. 
Meidän latauspisteet on kytketty osaksi Liikennevirran Vir-
ta.-verkostoa.

KEHITYSHANKKEET

V antaan Energia on energiapalvelujen tuottamiseen 
keskittyvä konserni, jonka oma tutkimus- ja kehitys-
panostus on pienehkö. Pääasiallinen tapa osallistua 

kehityshankkeisiin on kiinnostavien T&K-hankkeiden rahoit-
taminen ja oman asiantuntemuksen tarjoaminen projektien 
käyttöön. Tutkimuksessa luotetaan alan kumppanuusver-
kostoihin ja hyvään yhteistyöhön johtavien energiatutki-
muslaitosten kanssa.

Vantaan Energia Oy on omistajana uudessa cleantech- ja 
biotalousalan strategisen huippuosaamisen keskittymässä 
Clic Innovation Oy:ssä. Olemme mukana tulevien ohjelmien 
valmistelussa ja osallistumme aktiivisesti Clic Innovationiin 
sulautuneen yhtiön Cleen Oy:n tutkimusohjelmiin.

Toimialaan liittyvää tutkimusta on lisäksi tuettu osallistu-
malla sähkötutkimuspoolin ja Energiateollisuus ry:n kautta 

rahoitettuihin tutkimuksiin.

Olemme jatkaneet myös erilaisten biopolttoainevaihtoehto-
jen selvittelyä. Selvitystyön kohteena on ollut muun muas-
sa Martinlaakson voimalaitokseen sijoitettavat biokattilat. 
Lisäksi on selvitetty erilliseen lämmöntuotantoon liittyviä 
biopolttoaineratkaisuja. Selvitystyötä jatketaan parhaan 
mahdollisen kokonaisuuden löytämiseksi.

Kaukolämmön osalta on tutkittu ryhmätutkimuksena myös 
lämmön varastointiratkaisujen kehittämistä. Yhtiö on myös 
aktiivisesti osallistunut erilaisiin päästöjen vähentämistä ja 
ilmastomuutoksen hillintää tukeviin selvityksiin, esimerk-
keinä Sitran toteuttama energiaälykäs Pääkaupunkiseutu ja 
Vantaan kaupungin tekemä kasvihuonekaasujen vähennys-
selvitys ja toimenpideohjelma.
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Päämäärä Tavoite / toimenpide 2015 Toteutuminen Tavoite / toimenpide 2016

Sähkön toimituksen häiriöt selvitetään tehok-
kaasti ja virheittä.

Häiriönselvitysaika 0,6 tuntia. Tavoite toteutui. Häiriönselvitysaika  
oli 0,41 h. 

Tavoite on edelleen voimassa.

Ei virhekytkentöjä. Tavoite ei toteutunut.  
Virhekytkentöjä oli 2 kpl.

Tavoite on edelleen voimassa.

Lämmönjakelu on häiriötöntä ja vianselvitys 
sekä korjaustoiminta nopeaa.

Lämmönjakelun keskeytysaika alle 
0,8 h/as.

Tavoite 2015 ei toteutunut. Lämmönjakelun 
keskeytysaika oli 1,4 h/as.

Toimitusvarmuuden lisäämiseksi kaukolämpöverkon perusparantamista kehitetään 
kohdistamalla siihen merkittävästi resursseja. Perusparantamisen strategia on tun-
nistaa kriittiset johto-osuudet ja kohdistaa saneeraus niihin. Perusparantaminen on 
osa tuotannon kokonaisoptimointia.

Lämmityskauden lämmönjakelun keskeytysaika <0.8 h/as.

Vakavien häiriöiden välttäminen ympäristön ja 
turvallisuuden kannalta kriittisissä laitteissa.

l-luokan vikaantuneet laitteet 0 kpl.

Laitosten käytettävyys 100 %.

Sähköntoimitusvarmuuden laatu hyvällä tasolla 
alan vertailussa.

Riittävät investoinnit sähköverkkoon. Tavoite toteutui. Tavoite on edelleen voimassa.

Jatkuva systemaattinen kunnossapi-
totoiminta. Kunnossapito-ohjelman 
toteutuminen.

Tavoite toteutui. Tavoite on edelleen voimassa.

Toimittajat ja urakoitsijat on sitou-
tettu sopimuksin osaksi huoltovar-
muusketjuamme. Uusiin sopimuksiin 
on kirjattu henkilöstövaraukset 
poikkeustilanteita varten.

Tavoite toteutui. Tavoite on edelleen voimassa.

Helpotamme asiakkaidemme asiointimahdolli-
suuksia kehittämällä sähköisiä palveluitamme.

Selvitykset ja päätökset liittymära-
kentamisprosessin automatisoimisen 
toteuttamisesta on tehty.

Tavoite toteutui osittain. Selvitykset on 
aloitettu 2015.

Liittymärakentamisprosessin automatisoinnin toteuttaminen aloitettu.

Energian toimitusvarmuus
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ENERGIAN TOIMITUS-
VARMUUDEN TAVOITTEET

M eidän tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaille 
sähköä ja lämpöä luotettavasti – vuoden ja vuoro-
kauden ympäri.

Tavoitteenamme on, että sähkön toimitusvarmuus 
Vantaalla on parempi kuin vastaavilla taajama-alueilla 
muualla Suomessa. Toimitushäiriöiden tulee jäädä alle 
0,2 tuntiin asiakasta kohden vuodessa.

Sähkönjakelun toimitushäiriöt vuonna 2015 olivat 0,08 tun-
tia asiakasta kohden. Toimitusvarmuuden lisäämiseksi on 
jakeluverkon muuntamoautomaatiota lisätty ja kunnossapi-
to-ohjelma on toteutettu suunnitelman mukaan.

Lämmön toimitusvarmuuden pitää yltää hyvälle tasol-
le alan sisäisessä vertailussa. Tavoitteenamme on, että 
toimitushäiriöt lämmityskaudella ovat alle 0,8 tuntia 
asiakasta kohden vuodessa.

Vuonna 2015 tavoite ei toteutunut, vaan lämmönjakelun 
keskeytysaika oli lämmityskaudella 1,4 tuntia asiakasta 
kohden. Uusien asiakkaiden liittämisestä aiheutunut kes-
keytysaika oli 0,3 tuntia asiakasta kohden. Vikojen ja vau-
rioiden korjauksista aiheutunut keskeytysaika oli 1,1 tuntia 
asiakasta kohden.

Toimitusvarmuuden parantamiseksi kaukolämpöverkon 
perusparannukseen kohdennetaan merkittävästi resursse-
ja. Perusparantamisen strategia on tunnistaa kriittiset joh-
to-osuudet ja kohdistaa saneeraus niihin. Perusparantami-
nen on osa tuotannon kokonaisoptimointia.

Liiketoiminnan kannalta kriittiset toimittajat ja ura-
koitsijat on sitoutettu sopimuksin ja koulutettu osaksi 
huoltovarmuusketjuamme vuonna 2016.

Liiketoiminnan kriittisiksi luokiteltuihin toimittaja- ja urak-
kasopimuksiin on sisällytetty Huoltovarmuuskeskuksen SO-
PIVA-lausekkeet, joihin toimittajat ja urakoitsijat sitoutuvat. 
Kriittiset sopimuskumppanit ovat myös tehneet Vantaan 
Energia Sähköverkot Oy:n laatiman riskikartoituksen itsear-
vioinnin.

Helpotamme asiakkaidemme asiointimahdollisuuksia 
kehittämällä sähköisiä palveluitamme. Sähköisiksi so-
veltuvien palvelujen asioinnista 70 prosenttia hoide-
taan sähköisessä palvelukanavassa 2016.

Vuonna 2015 asioinnista tapahtui sähköisesti 63 prosenttia. 
Erityisen hyvin olemme onnistuneet siinä, että sähköisten 
laskujen osuus on kasvanut merkittävästi.



Vantaan
sähköverkko

Vantaan
kaukolämpöverkko

34

SÄHKÖ- JA KAUKOLÄMPÖ-
VERKOT VANTAALLA

V antaa on kasvualuetta, ja meidän vastuullamme on 
turvata sähkön ja lämmön saanti kaikille kaupungin 
asukkaille ja yrityksille. Huolehdimme myös Helsin-

ki-Vantaan lentoasema-alueen sähkön- ja lämmönjakelusta. 

Sähkönjakeluverkostoa suunnitellaan yhteistyössä Vantaan 
kaupungin kanssa. Sähköverkon kehittämistä linjaa vuosille 
2012–2030 tehty verkostostrategia, joka pitää sisällään suun-

nitelmat sähköverkon investoinneista ja uusien verkkoteknii-
koiden hyödyntämisestä luotettavassa sähköntoimituksessa. 

Vantaan Energia huolehtii myös Vantaan lämmönjakelusta.
Kaukolämpöä on toimitettu vantaalaisiin koteihin yli 40 vuo-
den ajan. Vuonna 2014 Itä-Vantaalle valmistui Suomen suu-
rin jätevoimala, joka on parantanut Vantaan kaukolämmön 
toimitusvarmuutta.



2013 2014 2015

Vantaan Energia  
Sähköverkot Oy (km) 80 80 80

2013 2014 2015

kpl teho  
(MVA) kpl teho  

(MVA) kpl teho 
(MVA)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy 12 778 13 857 13 857

35

2013 2014 2015

omat 
kpl

asiak-
kaiden 

kpl

omat 
kpl

asiak-
kaiden 

kpl

omat 
kpl

asiak-
kaiden 

kpl

Vantaan Energia Sähköverkot Oy 1 102 203 1 101 201 1 107 206

Jakelumuuntamot 
(20/0,4 kV) 

Sähköasemat 
(110/20 kV)

2013 2014 2015

Ilmajohdot (km)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy 120 108 100

Maakaapelit (km)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy 840 873 890

Kaapelointiaste (%)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy 88 89 90

Keskijänniteverkko
(20 kV) 

2013 2014 2015

Ilmajohdot (km)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy 365 353 337

Maakaapelit (km)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy 1 913 1 960 1 989

Kaapelointiaste (%)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy 84 85 86

Pienjänniteverkko (0,4 kV) 

2013 2014 2015

Vantaan Energia Oy 525 537 546

Kaukolämpöjohdot (km) 2013 2014 2015

Vantaan Energia Oy 491 509 537

Maakaasujohdot (km)

Siirtojohdot
(110 kV) 
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LUOTETTAVAA ENERGIAN 
TOIMITUSTA
SÄHKÖN TOIMITTAMINEN
Tavoitteenamme on häiriötön sähkönjakelu kaikille asiakkail-
lemme. Jakeluhäiriöitä voi kuitenkin aiheutua esimerkiksi 
maankaivutöiden tai sähköverkon rakennevikojen seurauk-
sena. Häiriöitä sähkönjakelussa voivat aiheuttaa myös myrs-
kyn tai lumen linjoille kaatamat puut, joskus eläimetkin.

Olennaista on häiriötilanteiden ennakoiminen mahdolli-
simman hyvin. Vantaalla sähköverkkojen kaapelointiaste on 
maan korkeimpia, lähes 90 %. Siksi esimerkiksi myrskyt eivät 
ole Vantaalla niin tuhoisia kuin alueilla, joissa on paljon ilma-
johtoja. Maakaapeloinnin lisäksi verkostoa huolletaan sään-
nöllisesti. Sähköverkon valvontajärjestelmä antaa puolestaan 
reaaliaikaista tietoa mahdollisista häiriöistä.

KOLMIPORTAINEN VARAUTUMISSUUNNITELMA
Erilaisten häiriötilanteiden varalta Vantaan Energia Sähkö-
verkoissa on laadittu kolmitasoinen valmiussuunnitelma 
jakeluhäiriöiden varalta. Arvioimme kulloisenkin varautu-
mistarpeen säätiedotusten ja Ilmatieteen laitoksen antamien 
vaaratiedotteiden perusteella.

Jos ennakoitu sää on tavanomainen, verkon käyttötilanne ar-
vioidaan normaaliksi eikä valmiusastetta tarvitse nostaa. Kak-
kostasolla varaudumme muutamaan yhtäaikaiseen keskijän-
nitevikaan. Tällaisia tilanteita voivat synnyttää esimerkiksi yli 
14 metriä sekunnissa puhaltava tuuli, sakea ja pitkäaikainen 
räntäsade tai pitkäkestoinen, kova pakkanen. Kolmostasolla 
puhutaan jo hätävalmiudesta. Sellaiseen tulee tarve, jos tuuli 
on yli 17 metriä sekunnissa, lumentulo on erittäin runsasta, 
jos pakkasta on ollut useita päiviä yli -35 astetta tai luvassa on 
hyvin rajuja ukkosrintamia. Tällaisissa olosuhteissa keskijän-
niteverkkoon saattaa tulla useita yhtäaikaisia vikoja.

Sähkönjakeluverkon, asiakaspalvelun ja viestinnän resurssit 
mitoitetaan ja organisoidaan kunkin tason vaatimalla tavalla. 
Kriisiviestintää varten on laadittu omat ohjeistuksensa.

KAUKOLÄMMÖN TOIMITTAMINEN
Lämmönjakelu turvataan jatkuvalla kaukolämpöverkon kun-
non valvonnalla sekä ennakoivalla ja korjaavalla kunnossapi-
dolla. Verkon kuntoa tutkitaan jatkuvasti erilaisin tarkastuk-
sin ja erilaisilla valvontalaitteilla, esimerkiksi kaivokohtaisilla 
kosteus- ja lämpötilamittauksilla sekä vuosittaisilla lämpö-
kamerakuvauksilla. Lisäksi kunnonvalvontaan kuuluvat ym-
pärivuotiset huolto-ohjelmat. Talvella huolletaan sisätiloissa 
olevat laitteistot kuten asiakkaiden mittauskeskukset ja mui-

na vuodenaikoina verkon kohteet kuten esimerkiksi lämpö-
kaivot.

Kaukolämpöverkon vaurioita esiintyy vuosittain noin 65 kap-
paletta. Yleisin vaurion aiheuttaja on ulkopuolinen vesi, joka 
pääsee valumaan kaukolämpökanaviin ja aiheuttaa siellä 
korroosiota. Sen seurauksena teräsputket ruostuvat puhki. 
Huonokuntoisia verkon osia saneerataan verkoston perus-
parannusohjelman mukaisesti. Verkoston käyttövarmuuden 
lisäämiseksi on kaukolämpöverkkoon rakennettu niin sanot-
tuja lenkityksiä. Näillä varmistetaan häiriötilanteissa läm-
möntoimitus asiakkaille toista reittiä pitkin.

Voimalaitosten käytettävyys (%)

Martinlaakson voimalaitoksen käytettävyys on ollut verrat-
tain hyvällä tasolla. Käytettävyyteen on vaikuttanut pää-
asiassa suunnitelmallinen tuotantolaitteiden huolto sekä 
käyttö. Laitoksella on tuotettu lämpöä ja sähköä pääosin 
tuotantosuunnitelmien mukaisesti, huolimatta sähkömark-
kinoiden ja vaihtelevan sään aiheuttamista paineista no-
peuttaa tuotannon säätöä olemassa olevalla laitteistolla.

Jätevoimalan otettiin käyttöön vuonna 2014, joten ensim-
mäisen vajaan toimintavuoden käytettävyys ei ole vertai-
lukelpoinen. Jätevoimalan käytettävyys on jätteenpolton 
(jätelinja 1 ja jätelinja 2) käytettävyys.
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ENERGIAN TOIMITUSHÄIRIÖT

T äysin häiriötöntä sähkönjakelua ei voida taata, mutta 
Vantaan Energia Sähköverkot etsii jatkuvasti talou-
dellisia ja tehokkaita ratkaisuja sähköntoimituksen 

varmistamiseksi. Sähköverkon kehittämistä linjaa vuosil-
le 2012–2030 tehty verkostostrategia, joka pitää sisällään 
suunnitelmat sähköverkon investoinneista ja uusien verk-
kotekniikoiden hyödyntämisestä luotettavassa sähköntoi-
mituksessa.

Vantaan sähköverkosta on maakaapeloitu lähes 90 %, mikä 
lisää toimitusvarmuutta myös myrskysäillä. Vastaamme 
sähköntoimituksesta myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla, 
jossa kaapelointiaste on 100 %.

Lyhyiden, alle kolme minuuttia kestävien keskeytysten syitä 
ei yleensä tiedetä, sillä näin lyhyet viat korjautuvat itsestään 
ja automatiikka palauttaa sähkönjakelun nopeasti. Vioissa 
on vuosittain suurta satunnaista vaihtelua. Kokonaisuudes-
saan keskeytysaika on pysynyt lyhyenä.

SÄHKÖVERKON KÄYTTÖVARMUUTTA 
PARANNETAAN
Vantaan sähkönjakeluverkkoa kehitetään jatkuvasti. 
Itä-Vantaalla on vuoden 2015 aikana aloitettu Hakkilan 

sähköaseman uusinta, jolla parannetaan sähkönjakelua 
alueella. Sähköaseman uusiminen parantaa myös koko 
Vantaan sähköverkon käyttövarmuutta.

KAUKOLÄMPÖVERKKOA UUSITTIIN
Vantaan Energian tavoitteena on toimittaa kaukolämpöä 
asiakkailleen mahdollisimman luotettavasti.

Lämmityskauden kokonaiskeskeytysaika oli 1,4 tuntia asi-
akasta kohden. Vioista ja vaurioista aiheutunut lämmönja-
kelun keskeytysaika oli 1,1 tuntia asiakasta kohden ja uu-
disrakentamisesta aiheutunut 0,3 tuntia asiakasta kohden.

Vuonna 2015 korjattiin 63 (72) kaukolämpöverkon vaurio-
ta. Vuosi 2015 oli melko onnistunut keskeytysajallakin mi-
tattuna, eikä suurhäiriöitä sattunut.

Kaukolämpöverkkoon lisättävän veden määrä oli 53 157 m3 

(61 745) eli 1,4 kertaa verkon tilavuus. Lisäveden kulutuk-
sen osalta alitimme asetetun tavoitteen, joka on 1,5 kertaa 
kaukolämpöverkon tilavuus. Verkoston tilavuus on noin 37 
400 m3.

ENERGIANJAKELUN 
HÄIRIÖISTÄ TIEDOTTAMINEN

T ärkein viestintäkanavamme energianjakeluhäiriöissä 
ovat Vantaan Energian ja Vantaan Energia Sähköverk-
kojen verkkosivut, joiden kautta vika- ja korjaustilan-

netta voidaan seurata reaaliaikaisesti. Vikapalvelunumeros-
ta saa tietoa häiriötilanteista ja arvioiduista korjausajoista.

Pitkäkestoisista ja laajoista energianjakeluhäiriöistä tiedo-
tamme näkyvästi verkkosivujen etusivulla. Tiedotusvälineet 

ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita; media välittää 
osaltaan tietoa häiriöistä. Hyödynnämme häiriöviestinnässä 
tehokkaasti myös sosiaalista mediaa. Lisäksi kehitteillä on 
asiakkaille suunnattu tekstiviestipalvelu.

Teemme tiivistä yhteistyötä Keski-Uudenmaan pelastuslai-
toksen kanssa muun muassa tiedonkulun tehostamiseksi ja 
menettelytapojen yhtenäistämiseksi.
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Sähkönjakelun keskeytyssyyt 2015

Sähköasiakkaiden keskimääräinen
keskeytysaika (min)

Keskeytyksiä asiakasta
kohden (kpl)

Kaukolämpöasiakkaiden keskimääräinen
keskeytysaika lämmityskaudella (h/asiakas)

Suomessa keskimäärin 0,81 h/as (Lähde: Energiateollisuus ry)
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ENERGIAHÄVIÖT SÄHKÖ- JA 
KAUKOLÄMPÖVERKOISSA

S ähkön siirron häviöihin voidaan vaikuttaa verkon 
mitoituskriteerein ja ottamalla elinkaarikustannuk-
set huomioon investointien suunnittelussa. Vantaan 

Energia Sähköverkot Oy:n sähköverkon häviöt ovat vuosien 
ajan olleet alle kolme prosenttia, kun häviöprosentti on 
Suomessa keskimäärin 3,4 %. Häviöt sähköverkossa vuonna 
2015 olivat 2,2 %.

Kaukolämpöverkon häviöt vuonna 2015 olivat 10,6 % (9,7). 
Verkkoa seurataan ja huolletaan jatkuvasti. Kuntokartoituk-
sissa huomiota kiinnitetään erityisesti niihin verkon osiin, 
jotka ovat lämmön toimituksen näkökulmasta kriittisiä ja 
jotka sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyillä alueilla kuten esi-
merkiksi alikulkutunneleissa tai paikoissa, joissa on ollut 
aikaisemmin vuotoja.

Vuonna 2015 jatkettiin kaukolämpöverkon lämpökameraku-
vauksia helikopterista. Kameran avulla tutkittiin maanpin-
nan lämpötilaeroja mahdollisten vuoto- tai vauriokohtien 
löytämiseksi.

Lämpökamerakuvauksissa löytyi noin sata lämmintä koh-
taa. Kaukolämpölinjoille näistä kohdistui muutamia kym-
meniä. Muutamia selviä vuotokohtia löytyi, samoin useita 
huonoja liitoseristyksiä, jotka korjattiin vuoden 2015 aikana.

Betonielementtikanavia saneerattiin vuonna 2015 noin kak-
si kilometriä. Vuotokohtien tarkentamisessa käytettiin myös 
kaukolämpökoira Jekkua hyvin tuloksin. Jekku on Suomen 
ensimmäinen kaukolämpöputkivuotojen etsimiseen koulu-
tettu koira. 

Vuonna 2016 jatketaan kaukolämpöverkon vuotojen 
etsintää sekä saneerataan noin kaksi kilometriä beto-
nielementtikanavia.

Häviöt sähköverkossa (%)

Suomessa keskimäärin 3,4 % (Lähde: Energiateollisuus ry)

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
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VALMIUSHARJOITUS SUUR-
HÄIRIÖN VARALTA

V antaan Energia ja Vantaan Energia Sähköverkot jär-
jestivät lokakuussa 2015 yhteisen valmiusharjoituk-
sen 40 henkilön voimin. Harjoituksessa testattiin yh-

teistoimintaa pitkäaikaisen suurhäiriön sattuessa. Saatujen 
kokemusten pohjalta valmius- ja varautumissuunnitelmia 
kehitetään entistä paremmiksi.

LÄHTÖOLETUKSENA LAAJA SÄHKÖKATKO
Valmiusharjoituksen lähtökohtana oli kuvitteellinen tilanne, 
jossa sähköt katoavat koko Etelä-Suomesta yllättäen ja pit-
käksi ajaksi. Tämän seurauksena energiantuotanto pysähtyi 
ja jakelu keskeytyi myös Vantaalla.

Jätevoimala ja Martinlaakson voimalaitokset valmistavat 
sähköä ja kaukolämpöä. Ne ovat niin sanottuja vastapaine-
voimaloita, jotka tarvitsevat lämpökuormaa sähkön tuotta-
miseen. Laajan sähkökatkon seurauksena ei ole lämpökuor-
maa, koska kaukolämpöverkostoon liitettyjen kiinteistöjen 
kiertovesipumput pysähtyvät, ja kiinteistöt eivät saa lämpöä.

Sähkön puute pimentää osin myös tietoliikenneverkot, jolloin 
tietokoneita ja matkapuhelimia ei voida käyttää viestintään.

LÄMMÖT JA SÄHKÖT TAKAISIN
Harjoitustilanteessa lämmön ja sähkön jakelun palauttamis-
ta simuloitiin nostamalla energiakuormia vähän kerrallaan. 
Harjoituksen yhtenä tärkeimpänä asiana oli voimalavalvo-
moiden ja sähkön käyttökeskuksen välinen yhteistyö sekä 

niiden välinen viestintä. Yhteydenpito hoidettiin Virve-vi-
ranomaisverkon avulla, koska matkapuhelimet eivät toimi-
neet. Tosipaikan tullen tällaisessa tilanteessa suurta yleisöä 
informoitaisiin ensisijaisesti radion kautta. Patteri- ja auto-
radiot ainakin toimisivat, kun sähköä ei Suomessa ole. Yh-
tenä harjoitusteemana oli henkilöstön yhteistoiminta poik-
keustilanteissa perustettavissa tilanne- ja johtokeskuksissa. 
Ulkopuolisina tarkkailijoina olivat Vantaan kaupungin val-
miuspäällikön ohella edustajat pelastuslaitokselta ja Helen 
Sähköverkolta. Laajassa häiriötilanteessa oltaisiin tiiviissä 
vuorovaikutuksessa monien eri tahojen, muun muassa Van-
taan kaupungin, poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

KEHITTÄMISIDEAT KÄYTTÖÖN
Harjoitukseen osallistuneet henkilöt kokivat valmiusharjoit-
telun erittäin tärkeäksi. Osallistujilta ja ulkopuolisilta tark-
kailijoilta kerättiin pikapalautteet heti harjoituksen jälkeen. 
Pari viikkoa myöhemmin pidettiin analyysi- ja kehittämisko-
kous, jossa koottiin yhteen harjoituksesta tehdyt havainnot.

Esiin nousi kolmisenkymmentä kehitysehdotusta, jotka osit-
tain viedään olemassa oleviin valmius- ja varautumissuun-
nitelmiin. Kehittämistoimet aiotaan toteuttaa vuosien 2016 
ja 2017 aikana, ja uusi laajempi yhteisharjoitus pidetään 
noin kolmen vuoden päästä.
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V uoropäällikkö Jari Järvisen ei tarvitse pähkäillä 
työnsä tarkoitusta, kun hän saapuu työpisteelleen 
jätevoimalan valvomoon: asiakkaiden on saatava 

sähköä ja lämpöä, oli yö tai päivä, arki taikka pyhä.

Vastuu ei tunnu liian raskaalta, mutta joskus Järvistä mieti-
tyttää, että mitä jos energiaa ei pystytäkään toimittamaan 
sinne, missä sitä tarvitaan.

— Harrastan sellaista ajatusleikkiä, että jos voimalassa jokin 
tietty laite hajoaa, niin miten sitten toimitaan.

Kyse ei ole murehtimisesta tai kauhukuvien maalaamisesta, 
vaan henkisestä varautumisesta yllättäviin tilanteisiin. Van-
taan Energialla kohta kaksikymmentä vuotta eri tehtävissä 
toiminut Järvinen ei koe itseään vieläkään niin valmiiksi, 
etteikö ajatusleikkiä yhä tarvittaisi.

KAHVIA JA RAITISTA ILMAA
Järvinen tekee töitä kahdentoista tunnin vuoroissa, aa-
mukuudesta iltakuuteen tai toisin päin. Yövuorossa kahvia 
kuluu mukikaupalla. Jos silmiä alkaa silti painaa, voi val-
vomosta lähteä hetkeksi jaloittelemaan vaikka ulos asti. 
Operaattorit valvovat tuotantoa sillä välin ja soittavat tarvit-
taessa perään. Jätevoimalan valvomotiimiin kuuluu kuusi 
ihmistä: vuoropäällikkö ja viisi operaattoria. Yksi operaatto-
reista valvoo kaukolämpöverkkoa, kaksi jätevoimalan tuo-
tantoprosessia ja kaksi kiertää eri kohteissa voimalaitosalu-
eella.

PUOLI PÄÄLLIKKÖÄ PER LAITOS
Vuoropäällikön työaika jakautuu suurin piirtein tasan kah-
den voimalaitoksen kesken. Aamupäivän hän on yleensä 
jätevoimalassa Itä-Vantaalla ja siirtyy sitten kehäkolmosta 
länteen, Martinlaakson voimalaitokselle.

— Liikkuminen kahden voimalan välillä toimii yllättävänkin 
hyvin, vaikka siinä onkin omat haasteensa. Jos sisäinen yh-
teistyö ei toimisi, tämä ei olisi mahdollista.

Jari Järvinen pitää suuressa arvossa työntekijöiden epävi-
rallisia juttutuokioita.

— Kun keskustelu ei ole liian muodollista, tulee esiin asioita, 
joita ei muuten tulisi. Kummassakin voimalassa on eri po-
rukka ja eri jutut.

ENERGIAA TARPEEN MUKAAN
Heti aamusta vuoropäällikkö on yhteydessä käyttökeskuk-
seen, joka sijaitsee Vantaan Energian toimitalossa Tikkuri-
lassa. Päivän tuotanto suunnitellaan sään ja sähkön mark-
kinahinnan perusteella. Korjausliikkeitä tehdään päivän 
mittaan, koska lämmöntarve voi vaihdella nopeastikin.

— Sadealue saattaa tulla yllättäen auringon eteen, ja läm-
pöä on tehtävä lisää.
— Talvipakkasilla taas pitää huolehtia siitä, ettei lämpökeskuk-
sissa tuoteta liikaa lämpöä, joka joudutaan ajamaan taivaalle. 
Ei saa tehdä liikaa eikä liian vähän, Järvinen tiivistää.
Vuorokauden aika vaikuttaa voimakkaasti energiantarpeeseen.
— Aamulla näkyy välittömästi lämmönkulutuksessa, kun ih-
miset heräävät ja menevät suihkuun.

TARKKAA AJOA
Valvomoa voitaisiin hyvällä syyllä nimittää myös ohjaamok-
si, koska sieltä voimalaitosta ajetaan. Tuotantoprosessia 
kuvaavia numeroita ja käyriä seurataan tietokoneiden näy-
töiltä, joita on valvomossa kymmenittäin. Jätekattilan tuo-
tantoarvot, esimerkiksi lämpötila ja hapenkulutus, yritetään 
säätää joka hetki sellaisiksi, että roskista saadaan irti mah-
dollisimman paljon energiaa.

— Talvella todettiin, että jäinen jäte palaa tosi huonosti. Jou-
lun jälkeen lahjapaperit ja pakkausmuovit aiheuttivat sen, 
että jäte paloi suorastaan humahtaen.
Yksi tärkeimmistä seurantakohteista on päästöistä kertova 
näyttötaulu.
— Päästörajoissa pysyminen kuuluu ammattitaitoon. Ylityk-
siä ei vaan saa tulla, Jari Järvinen linjaa.

”Päästörajoissa 
pysyminen kuuluu 
ammattitaitoon”

Vuoropäällikkö Jari Järvinen
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HELPOINTA ASIOINTIA

E nergia on iso osa jokapäiväistä elämäämme, mutta 
harvoin haluamme vaivata päätämme energiaan liit-
tyvillä asioilla. Tästä johtuen missiomme on helpottaa 

asiakkaidemme elämää, jotta heille jäisi enemmän aikaa 
keskittyä tärkeämpiin asioihin elämässä.

Tavoitteenamme on helpoin asiointi, mikä tarkoittaa mutka-
tonta, vaivatonta ja nopeaa palvelua kaikissa palvelukana-
vissamme. Verkkopalveluissamme asioidaan erittäin ahke-
rasti, vaikka asiakkaamme pitävät puhelinpalvelua edelleen 
tärkeimpänä asiointikanavana.

KEHITÄMME SÄHKÖISIÄ
PALVELUITAMME
Olemme panostaneet sähköisten palveluiden kehittämi-
seen. Uskomme helppokäyttöisten sähköisten palveluiden 
olevan vaivattomin tapa hoitaa energia-asioita vuorokau-
den ajasta tai paikasta riippumatta silloin, kun se asiakkail-
lemme sopii.

Vuonna 2015 uudistimme verkkosivumme. Tavoitteenam-
me on tehdä verkkopalvelustamme helpoin asioinnin ja 
ostamisen kanava. Uudistuksen myötä pystymme myös vas-
taamaan entistä paremmin asiakkaiden eri päätelaitteiden 
vaatimuksiin.

Asiakkaamme voivat hoitaa tärkeimpiä energia-asioitaan 
kirjautumalla verkkopalveluihimme, joissa on yli 57 000 re-
kisteröitynyttä käyttäjää.

Sähkön Online-palvelussa asiakkaamme voivat muun 
muassa selailla laskuja, muuttaa yhteystietoja ja ilmoittaa 
S-Etukortin numeron. Kaukolämmön online-palvelussam-
me asiakas voi ilmoittaa muun muassa kiinteistön omistajan 
vaihdoksesta tai laskutustietojen muutoksesta.

TAVOITTEET 
2016
1. Lisäämme uusiutuvan energian tarjontaa 
yritys- ja yksityisasiakkaille.

2. Kasvatamme sähköautojen latauspisteiden 
verkostoa Vantaalla.

3. Parannamme sähköisiä palveluita kulutta-
jillemme.

4. Pidennämme palveluaikoja.

5. Parannamme viestintää asiakkaidemme 
kanssa.

6. Lisäämme sähköisten laskujen osuutta.
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Asiakkaamme voivat myös seurata energiankulutustaan ra-
portointipalvelussamme. Sähkön kulutusta voi seurata pal-
velussamme aina tuntitasolla saakka.

SÄHKÖINEN LASKUTUS ON HELPPO JA 
ROSKATON VAIHTOEHTO
Yhä useampi asiakkaamme valitsee sähköisen laskutuksen. 
Vuonna 2015 lisäsimme valikoimaamme sähköpostilaskun, 
jonka tarve oli tullut esille asiakastutkimuksissa. Suosituin 
sähköinen laskutustapa on kuitenkin e-lasku, jonka valitsee 
yhä useampi kuluttaja. Yritykset tekevät kanssamme useim-
miten sopimuksen sähköisestä laskutuksesta. Sähköinen 
lasku on fiksu valinta, koska se on helppo ja roskaton vaih-
toehto.

Verkkopalvelujen käyttäminen on turvallista, sillä tietolii-
kenneyhteys on salattu. Näin varmistamme asiakastietojen 
säilymisen luottamuksellisina.

Olemme panostaneet entistä enemmän vuorovaikutukseen 
asiakkaidemme kanssa sosiaalisen median kautta. Sosiaali-
sesta mediasta on tullut nykypäivinä meille merkittävä asia-
kasviestinnän kanava.

Haluamme vastata parhaalla mahdollisella tavalla asiakkai-
demme odotuksiin. Tutkimustemme perusteella tiedämme, 
että asiakkaat ovat tyytyväisiä silloin, kun palvelun sisältö 
vastaa asiakkaan odotuksia ja palvelukokemus on sujuva ja 
mutkaton. Olemme teetättäneet vuosittain asiakastyytyväi-
syystutkimuksen, niin myös vuonna 2015. Yksityisasiakkaat 
antoivat meille kokonaisarvosanaksi 8,5 (2014/8,5) ja yri-
tysasiakkaat 8,8 (2014/8,8). Jatkossa tulemme mittaamaan 
asiakastyytyväisyyttä asiointitapahtumien yhteydessä, jotta 

saamme entistä tarkempaa kuvaa asiakkaidemme tyytyväi-
syydestä palveluumme.

MITÄ SAIMME AIKAAN 2015?
Olemme saaneet asiakastyytyväisyystutkimuksissa palau-
tetta siitä, että laskutusperusteet eivät ole selkeitä. Siksi päi-
vitimme laskumallit vuonna 2015.

Saimme paljon asiakaspalautetta liittyen verkkosivujemme 
käytettävyyteen mobiililaitteilla. Tästä johtuen päivitimme 
verkkosivumme vastaamaan asiakkaiden tarpeita erilaisten 
päätelaitteiden osalta.

Verkkosivuillamme asioidaan paljon myös arki-iltaisin, joten 
laajensimme chat-palvelumme aukioloaikoja vuonna 2015.

KEHITETTÄVÄÄ VUONNA 2016?
Myynnin asiakaspalvelun palveluajat laajenevat kevään ai-
kana: puhelinpalvelumme on avoinna ma–pe klo 8–20 ja la 
10–16. Näin asiakkaamme saavat nopeasti palvelua myös 
ruuhkahuippuina ja voivat jatkossa asioida myös iltaisin ja 
viikonloppuisin.

Asiakaslehtemme suosio jatkuu vuodesta toiseen, mutta 
samaan aikaan yhä useampi asiakas haluaisi saada tiedot 
mieluiten sähköisessä muodossa. Suunnitteilla on uutiskirje 
myös yksityisasiakkaillemme.

Olemme saaneet palautetta joidenkin sähköisten palvelu-
jemme käytettävyydestä. Tulemme kehittämään sähköisiä 
palvelujamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.
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SEURAAMALLA OMAA
SÄHKÖNKULUTUSTA VOI 
SÄÄSTÄÄ RAHAA

K otitalouksien kuluttamasta energiasta keskimäärin 
puolet menee lämmitykseen. Lämpimän veden osuus 
on viidennes, ja loppu kolmannes jakaantuu kodin 

sähkölaitteiden kesken.

Rakentamisen aikaiset valinnat vaikuttavat asumisen energi-
an kulutukseen ja kustannuksiin vuosiksi ja vuosikymmeniksi 
eteenpäin. Omakotitalon hyvällä suunnittelulla ja lämmitys-
järjestelmän valinnalla on ratkaiseva merkitys siihen, miten 
paljon kodin lämmityksestä joutuu maksamaan. Kerrostalois-
sa energiansäästäminen alkaa karsimalla turhaa kulutusta: 
alennetaan huoneen lämpötilaa, käytetään vettä säästeliääs-
ti, hankitaan energiatehokkaita kodinkoneita ja muita sähkö-
laitteita sekä sammutetaan laitteet silloin, kun niitä ei käytetä.

APUA ENERGIANKULUTUKSEN
SELVITTÄMISEEN
Lainaamme asiakkaillemme veloituksetta mittarin, jolla voi 
mitata yksittäisten kodinkoneiden energian kulutuksen. Mit-
tareita voi lainata kaikista Vantaan kirjaston toimipisteistä. 
Mittarin voi varata myös asiakaspalvelustamme tilaamalla 
sen sähköisellä lomakkeella. Lisäksi lainaamme asiakkaillem-
me veloituksetta lämpökameraa, jolla voi mitata kodin mah-
dolliset lämpövuodot. Lämpökameran lainaaminen onnistuu 
verkkosivujemme kautta. Sähkölaskuri kertoo kotisi sähkön-
kulutuksen jakautumisen. Lisätietoja asumisen ja rakentami-
sen energian kulutuksesta löydät myös Motivan ja Pientalo-
asujan energianeuvonnan (Ilmastoinfon) sivuilta.

SEURAA SÄHKÖN KULUTUSTA
Asiakkaillamme on erilaisia tarpeita sähkön kulutuksen seu-
raamiseen. Osa asiakkaistamme haluaa seurata kulutustaan 
tuntitasolla ja toisille riittää vuositason raportti. Siksi tarjoam-
me erilaisia vaihtoehtoja kulutuksen seuraamiseksi.

Tarjoamme sähkön kulutuksen aktiivisille seuraajille ilmai-
sen raportointipalvelun. Palvelumme kautta näkee oman 
sähkönkäytön eri ajanjaksoina vuositasolta aina tuntitasol-
le asti. Raportointipalvelussa voi myös verrata omaa käyttöä 
muihin saman tyyppisiin sähkönkäyttäjiin.

Toimitamme kaikille asiakkaille käyttöraportin kerran vuo-
dessa laskun liitteenä. Käyttöraportti kertoo sekä oman säh-
könkäytön kehityksen että vertailutiedon saman tyyppisen 
talouden sähkönkäytöstä. Käyttöraportti pohjautuu lakiin 
energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuus-
palveluista. Raportointivelvollisuus on sähkönmyyjällä.
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A rkisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa sa-
naa vastuullisuus käytetään harvoin.
— Uskon ihmisillä olevan lähtöoletuksena, että Van-

taan Energia toimii vastuullisesti ja luotettavasti, asiakkuus-
päällikkö Iivari Airaksinen arvioi.

Luotettavuuden merkitys korostuu vuosittain tehtävissä tyy-
tyväisyyskyselyissä.

— Sähköntoimittajaa valittaessa mietitään ensin muita omi-
naisuuksia kuin vastuullisuutta, yleensä hintaa. Jos tuote on 
lisäksi ympäristöystävällinen, niin aina parempi.

UUSIOSÄHKÖ KIINNOSTAA
Yritysasiakkaat valitsevat mielellään ekologisia vaihtoehtoja 
ja kertovat niistä sitten omille asiakkailleen. Vastuullisuuden 
arvostaminen näkyy silti kuluttajienkin valinnoissa. Vantaan 
Energian jätevoimalassa tuotettava Uusiosähkö on osoittau-
tunut tuotteeksi, jolla on yhteiskunnallinen tilaus.

— Asiakkaamme ovat halunneet ostaa Uusiosähköä, ja jät-
teen hyödyntämistä energiantuotannossa pidetään vastuul-
lisena yritystoimintana.

EI VARAA KUPRUIHIN
Asiakkaat alkavat kysellä yrityksen vastuullisuuden perään 
yleensä vasta sitten, kun toiminnasta paljastuu laiminlyön-
tejä tai kyseenalaisia piirteitä.

— Sellaisen yrityksen, jolla ei ole mainekupruja, oletetaan 
hoitavan hommansa hyvin ja huolehtivan velvoitteistaan.
— Vastuullisuudesta kiinnostutaan pikemminkin silloin, jos 
yritys toimii tai sen koetaan toimivan vastuuttomasti, oli sit-
ten kyse ympäristönsuojelusta, tuotteiden hinnoittelusta tai 
palkitsemisjärjestelmistä, Airaksinen pohtii.

Kupruihin ei ole varaa vastuulliseksi julistautuvassa liiketoi-
minnassa. Yrityksen on oltava sanansa mittainen.

”Asiakkaamme 
olettavat meidän 
toimivan vastuullisesti”

Asiakkuuspäällikkö Iivari Airaksinen
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Ilmastonmuutoksen hillintä

Päämäärä Tavoite / toimenpide 2015 Toteutuminen Tavoite / toimenpide 2016

Lisätään uusiutuvan energian ja hiilidioksidiva-
paan tuotannon osuutta.

Tuulivoimaosuuksien lisääminen. Tavoite toteutui osittain. Tuulivoimahank-
keet edistyivät suunnitellusti. 

Tuuli- ja ydinvoimahankkeiden edistäminen.

Selvitys Vantaan tuotannon bio-
polttoainevaihtoehdoista ja päätös 
jatkotoimenpiteistä.

Bioselvitykset etenivät, mutta jatkotoimenpi-
teistä ei vielä päätetty.

Biovaihtoehtojen kartoitus
• Selvitetään, toteutetaanko hakelämpökeskuksen rakentaminen tai Martinlaakson  
   kaasukattilan kuplapetimuutos.
• Jatketaan valmistautumista metsähakkeen ja kierrätyspuusta valmistetun hakkeen 
   hankintaan ja logistiikan järjestämiseen. Selvitetään lisäksi, onko mahdollista 
   varastoida biopolttoainetta Pitkäsuon maanläjitysalueella.
• Seurataan biojalosteiden markkinoiden kehittymistä ja niiden hyödyntämisen  
  mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Pyritään suorittamaan biohiilen koepolttoja  
  Martinlaakson hiilikattilassa.

Selvitetään aurinkovoimalan toteuttamista Vantaalle, esimerkiksi uuden toimitalon 
ja/tai jätevoimalan ja/tai vastaanottohallin katolle ja/tai Martinlaakson toimistoosan 
ulkoseiniin.

Seurataan geotermisen lämmön kehitystä (Deep Heat).

Jätevoimalan kapasiteetti hyödynnetään tulevaisuudessa täysimääräisesti.

Sähkön siirron ja jakelun energiahäviöt pienet. Pienihäviöisen sähköverkon rakenta-
minen. Jakeluverkon häviöt ovat pie-
nemmät kuin keskimäärin Suomessa.

Tavoite toteutui. Häviöt olivat 2,2 % koko-
naissiirrosta, kun verkkoyhtiöiden keskiarvo 
Suomessa oli 3,4 %.

Tavoite on edelleen voimassa.

Uusiutuvan energian myynnin kasvattaminen. Sähkönmyynnissä vesivoiman myyn-
titavoite on 250 GWh ja tuulivoiman 
myyntitavoite on 10 GWh. 

Vesivoimaa myytiin 366 GWh eli tavoite yli-
tettiin noin 115 GWh:lla, tuulivoimaa myytiin 
8,5 GWh eli tavoitteesta jäätiin 1,5 GWh.

Sähkönmyynnissä vesivoiman myyntitavoite on 250 GWh  
ja tuulivoiman myyntitavoite on 10 GWh.

Kaukolämmössä myydään jätevoi-
malan Uusiolämpö 50 tai 100 
tuotetta kolmelle yritysasiakkaalle.

Tavoite toteutui. Uusiolämpötuotetta ostaa 10 asiakasta.

Sähköinen laskutus. 50 % uusista myynnin sopimuksista valitsee sähköisen laskutuksen.

Energiantuotanto Vantaalla perustuu 
tehokkaaseen yhteistuotantoon.

Yhteistuotantolaitoksissa tuote-
taan 90 % lämmöstä. Kaupallisen 
optimoinnin edelleen kehittäminen 
kahden voimalaitoksen mallissa. Tuo-
tannon optimoinnin kehitysprojekti 
etenee suunnitellusti.

Tavoite toteutui. Yhteistuotantolaitoksissa 
tuotettiin noin 96 % kaukolämmöstä.
Kaupallista optimointia kehitettiin kahden 
voimalaitoksen mallissa ja tuotannon opti-
moinnin kehitysprojekti eteni suunnitellusti.

Yhteistuotantolaitoksissa tuotetaan 90 % lämmöstä.

Kaupallisen optimoinnin edelleen kehittäminen, tuotannon  
optimoinnin kehitysprojekti etenee suunnitellusti.

Kaukolämmön lisäveden kulutusta 
vähennetään.

Lisäveden määrä 1,5 x verkon 
tilavuus.

Tavoite toteutui. Lisäveden määrä vuonna 
2015 oli 1,42 x verkon tilavuus. Lisävesi 
53 157 m3, verkon tilavuus 37 400 m3.

Tavoite on edelleen voimassa.

Omien kiinteistöjen sähkönkulutusta  
vähennetään.

Toimitilahankkeeseen sisällytetään 
rakennuksen ympäristösertifiointi.

Tavoite toteutui osittain, toimitalohanke on 
suunnitteluvaiheessa.

Tavoite on edelleen voimassa.
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ILMASTONMUUTOKSEN
HILLINTÄÄN LIITTYVÄT
VASTUULLISUUSTAVOITTEET

O sallistumme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä paitsi 
omassa energiantuotannossamme myös hankkeis-

sa, joissa olemme mukana osaomistajana.

Vantaan Energia on asettanut tavoitteeksi, että uusiu-
tuvan energian osuus energiantuotannosta on 35 % 
vuonna 2020.

Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus oli 29 %. Uusiutuvia 
energialähteitä ovat biohajoava osuus jätteestä, vesi ja tuuli. 
Jätevoimalan polttoaineesta arviolta 50 % on biohajoavaa.
Tuulisähkön tuotanto kasvoi tuntuvasti 2015, kun Torkkolan 
tuulivoimapuisto aloitti toimintansa Vaasassa.

2020 uusiutuvan ja muun päästökaupan ulkopuolisen 
energian osuuden tulisi olla 55 %.

Uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen tuotannon osuus 
energiantuotannosta oli 51 % vuonna 2015. Ydinvoiman ohel-
la päästökaupan ulkopuolista energiaa on se osuus jätteestä, 
jota ei luokitella uusiutuvaksi, esimerkiksi pakkausmuovit. 
Tällaisen jätteen osuus sekajätteestä on noin 50 %.  Syksyllä 
2014 käyttöönotetun jätevoimalan ansiosta fossiilisten tuon-
tipolttoaineiden käyttö on Vantaalla vähentynyt noin 40 % ja 
tuotannon hiilidioksidipäästöt runsaat 20 %.

Vantaalla tapahtuva energiantuotanto perustuu tehok-
kaaseen yhteistuotantoon. Vuonna 2020 yhteistuotan-
tolaitoksissa tuotetaan 90 % lämmöstä.

Tavoite ylittyi vuonna 2015, kun yhteistuotantolaitoksissa 
tuotettiin 96 % kaukolämmöstä. Yhteistuotannossa sääste-
tään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, 
että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin erikseen omissa proses-
seissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa.

Tavoitteena on kasvattaa uusiutuvien energialähteiden 
osuutta loppuasiakasmyynnissä.

Tarjoamme asiakkaille useita erilaisia uusiutuvia sähkö- ja 

lämpötuotteita, muun muassa vesi- ja tuulisähköä sekä uu-
siolämpöä.

Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa anta-
malla käytännönläheisiä neuvoja.

Vantaan kouluille on toimitettu energiansäästöön liittyvää 
materiaalia. Asiaa on käsitelty verkkosivuilla ja asiakasleh-
dessä. Asiakaspalvelu on antanut neuvoja kasvotusten, pu-
helimitse ja sähköpostin välityksellä. Internetissä tarjottava 
sähkönkulutuksen seurantapalvelu on kasvattanut käyttä-
jämääräänsä vuosi vuodelta, niin myös 2015. Yhä suurempi 
määrä asiakkaistamme pystyy seuraamaan kulutustaan ja 
tarvittaessa vaikuttamaan siihen.

Vantaan tuotannon hiilidioksidipäästöt (t)
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HIILIDIOKSIDIVAPAATA 
ENERGIANTUOTANTOA

O lemme mukana lukuisissa energiahankkeissa, joissa 
tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Hiili-
dioksidi on merkittävin maapallon ilmastoa lämmit-

tävistä kasvihuonekaasuista.

TUULIVOIMA
Meillä on tärkeä rooli suomalaisen tuulisähkön tuotannossa 
ja kehittämisessä. Olemme osakkaana EPV Energia Oy:ssä, 
Suomen Hyötytuuli Oy:ssä ja Innopower Oy:ssä. Vantaan 
Energian osuus tuulisähkön tuotannosta vuonna 2015 oli 39 
GWh, mikä tarkoittaa 4 % yhtiön koko sähköntuotannosta.

EPV Tuulivoiman Torkkolan tuulivoimapuisto vihittiin käyt-
töön toukokuussa 2015. Vaasassa sijaitsevassa tuulipuistos-
sa on 16 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisteho 
on 53 MW. Ilmajoella valettiin perustukset 17 voimalalle. 
Santavuoren Tuulipuiston on määrä valmistua 2016 syksyyn 
mennessä.

Hyötytuuli aloitti tuulivoimapuistohankkeet Raahen Nikka-
rinkaarrossa ja Annankankaalla. Kumpaankin tuulipuistoon 
pystytetään kymmenen voimalaa.

AURINKOVOIMA  
Suunnittelemme aurinkovoimalan rakentamista uuden toi-
mitalon tai jätevoimalan vastaanottohallin katolle.

VESIVOIMA
Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus sähköntuotannostam-
me on huomattava, 28 % vuonna 2015. Vantaan Energia 
tuottaa vesisähköä yhdessä neljän muun suomalaisen ener-
giayhtiön kanssa Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Kolsin 
ja Harjavallan voimalaitokset sijaitsevat Kokemäenjoella, 
Korkea- ja Koivukosken voimalat Kymijoella. Voimaloiden 
yhteenlaskettu nimellisteho on 66 MW. Vuonna 2015 ne tuot-
tivat meille yhteensä 70 GWh sähköä.

Hiitolanjoella, Etelä-Karjalassa, toimii Lahnasenkosken voi-
malaitos, jonka omistamme kokonaan. Kulttuurihistorialli-

sestikin arvokkaan voimalan sähköntuotanto oli 3 GWh.

Kotimaisten vesivoimaomistusten ohella meillä on omis-
tusosuudet norjalaisista Svartisenin ja Ranan vesivoimalai-
toksista. Voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 
1 100 MW. Vuonna 2015 ne tuottivat meille vesivoimaa yh-
teensä 214 GWh. Voimalaitoskohtaiset sijainti- ja tuotanto-
tiedot löytyvät karttasovelluksesta kotisivuilta.

YDINVOIMA
Olemme mukana Teollisuuden Voiman (TVO) ja Fennovoi-
man ydinenergiahankkeissa omistusosuuksiemme kautta. 
Eurajoen Olkiluodossa sijaitsevien TVO:n voimalaitosten 
(Olkiluoto 1 ja 2) yhteinen sähköntuotanto oli 14,3 TWh, mis-
tä Vantaan Energian osuus oli 153 GWh eli 14 prosenttia säh-
köntuotannostamme.

Pitkään rakenteilla olleen Olkiluoto 3:n säännöllisen säh-
köntuotannon arvioidaan alkavan vuoden 2018 lopulla. 
Teollisuuden Voiman yhtiökokous päätti kesällä 2015, että 
OL4-laitosyksikölle ei haeta rakentamislupaa 2010 tehdyn 
valtioneuvoston periaatepäätöksen voimassaoloaikana, ja 
periaatepäätös raukesi.

Valtioneuvosto myönsi marraskuussa 2015 Posivalle luvan 
rakentaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos Ol-
kiluotoon. Säteilyturvakeskus oli katsonut lausunnossaan, 
että laitos voidaan rakentaa turvalliseksi.

Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalan on määrä valmistua 
vuonna 2024. Hanhikivi 1:ksi nimetyn laitosyksikön raken-
tamislupahakemus on työ- ja elinkeinoministeriön käsitel-
tävänä. Elokuussa 2015 saatiin riittävä varmuus siitä, että 
Fennovoiman omistajuudelle asetettu 60 % kotimaisuuseh-
to täyttyy.

Voimalaitoskohtaiset sijainti- ja tuotantotiedot löytyvät verk-
kosivuiltamme osoitteesta www.vantaanenergia.fi/kartta
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KASVIHUONEKAASU-
PÄÄSTÖJEN VÄHENEMINEN

E nergiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat pie-
nentyneet Vantaalla jätevoimalan käyttöönoton 
myötä reilut 20 % vuodesta 2013. Vuodesta 2014 

päästöt ovat laskeneet kuutisen prosenttia. Vuosi 2015 
oli jätevoimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi.

Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpene-
mistä. Muita tuotannosta syntyviä kasvihuonekaasuja 
ovat metaani, typpioksiduuli ja SF6-kaasu, mutta niiden 
päästöt ovat hyvin pieniä hiilidioksidipäästöihin verrat-
tuna.

Hiilidioksidipäästöjen raportointi pohjautuu päästö-
kaupan tarkkailusuunnitelmissa esitettyihin menetel-
miin. Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilassa on 
käytössä jatkuvatoimiseen päästömittaukseen perus-
tuva tarkkailumenetelmä ainoana Suomessa. Muiden 
yksiköiden hiilidioksidipäästöjä seurataan laskennal-
lisesti polttoaineen kulutukseen, polttoaineiden läm-
pöarvioihin ja päästökertoimiin perustuen.

ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISTA ENERGIA-
TEHOKKUUSSOPIMUKSILLA
Olemme sitoutunut kansallisiin energiatehokkuussopimuk-
siin ja solmineet kolme sopimusta: tuotannon, verkkoyhtiön 
sekä myynnin ja kaukolämpöverkkojen yhteisen sopimuk-
sen. Tavoitteenamme on tehostaa omaa energiakäyttöäm-
me 5 % ja tukea asiakkaittemme energiatehokkuustoimia, 
joilla saavutetaan 9 % säästö.

2013 2014 2015
Vantaan tuotanto yhteensä

t 781 167 660 608 609 676

g/kWh 317 285 267

Osuustuotanto

t 75 229 63 772 49 301

g/kWh 99 127 94

Hiilidioksidipäästöt
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PÄÄSTÖKAUPPA

O lemme seuranneet energiantuotantolaitostemme 
hiilidioksidipäästöjä Energiamarkkinaviraston hyväk-
symien tarkkailusuunnitelmien mukaisesti vuodesta 

2005 lähtien. Päästökaupan todentaja hyväksyi Vantaan Ener-
gian päästökauppaan kuuluvien laitosten vuoden 2015 pääs-
töselvitykset.  

Vuonna 2015 jouduimme kattamaan päästöoikeusvajetta 
markkinoilta hankituilla päästöoikeuksilla. Päästöoikeusva-
je pieneni edellisvuoteen nähden johtuen jätevoimalan en-
simmäisestä täydestä toimintavuodesta sekä edelleen las-
keneista sähköntuotantomääristä. Yhdistettynä alhaisella 
tasolla pysytelleeseen päästöoikeuksien markkinahintaan 
yhtiön päästökustannukset laskivat noin 20 % edellisvuo-
teen verrattuna.

Vuonna 2014 alkaneella uudella päästökauppakaudella (Post 
Kioto -kausi) lämmöntuotanto saa edelleen ilmaisia päästö-
oikeuksia, joskin niiden määrä vähenee vuosittain ja loppuu 
kokonaan vuoteen 2027 mennessä. Sähköntuotanto ei saa 
enää ilmaisia päästöoikeuksia vaan ostaa kaikki tarvitseman-
sa päästöoikeudet huutokaupoista tai markkinoilta. Lisäksi 
täytämme osan päästöoikeusvelvoitteestamme hankkimil-
lamme päästövähennysyksiköillä.

PÄÄSTÖKAUPPAJÄRJESTELMÄ
Päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on valvoa kasvi-
huonekaasupäästöjä ja vähentää niitä kustannustehokkaalla 
tavalla. Perustan päästökaupalle muodostavat EU:n sisäinen 
päästökauppajärjestelmä ja Kioton ilmastokokouksen pöytä-
kirja. Meneillään on järjestyksessä kolmas EU:n sisäinen pääs-
tökauppakausi, joka päättyy vuoden 2020 lopussa.

Suomessa päästökauppaa ohjaavat lait ja asetukset, joiden 
noudattamista valvoo Energiavirasto. Päästökaupan piiris-
sä on noin 600 suomalaista laitosta. Energiavirasto myön-
tää päästöluvat, joiden puitteissa laitokset saavat päästää 
kasvihuonekaasuja ilmakehään. Lisäksi päästöluvan haltijat 
tarvitsevat päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia.

Laitokset voivat hakea ilmaisia päästöoikeuksia työ- ja elin-
keinoministeriöltä. Päästöoikeuksilla käydään päästökaup-
paa. Suomessa on käytössä Energiaviraston hallinnoima 
päästökaupparekisteri. Rekisterissä olevalle laitokselle ava-
taan hakemuksesta päästöoikeustili, jolle päästöoikeudet ja 
niillä käytävä kauppa kirjataan.

Päästökauppa

2013 2014 2015

Päästökustannukset 3 165 000 1 933 000 1 494 000

Päästökustannukset (€)
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SÄHKÖN JA LÄMMÖN 
TUOTANTO
POLTTOAINEEN KULUTUS
Vantaan tuotannon pääpolttoaineet vuonna 2015 olivat jäte, 
kivihiili ja maakaasu.

Jätevoimala käyttää polttoaineenaan syntypaikkalajiteltua 
sekajätettä. Kun tämä kierrätykseen kelpaamaton jäte palaa 
uusioenergiaksi jätevoimalassa, kaatopaikoille päätyy vuo-
dessa runsaat 300 000 tonnia vähemmän jätettä. Uusioener-
gian tuotanto säästää samalla uusiutumattomia luonnonva-
roja. Lisäksi jätevoimalalla poltetaan maakaasua.

Vuonna 2015 jätettä poltettiin noin 340 000 tonnia. Jätteen 
käyttö polttoaineena kasvoi edellisvuodesta, koska 2015 oli 
jätevoimalan ensimmäinen täysi toimintavuosi, ja jätettä 
toimitettiin myös normaalin hankinta-alueen ulkopuolelta 
Lounais-Suomesta.

Martinlaakson voimalaitoksen pääpolttoaineet ovat kivihiili 
ja maakaasu. Lämpökeskusten pääpolttoaineena on maa-
kaasu lentokentän lämpökeskusta lukuun ottamatta. Se 
käyttää polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä.

Fossiilisia polttoaineita käytettiin kaiken kaikkiaan vähem-
män kuin edellisenä vuonna. Lämmin sää ja sähkön alhai-
nen markkinahinta vähensivät erityisesti kaasun käyttöä.

SÄHKÖN TUOTANTO
Vantaan Energian sähköntuotannon perusta on oma yhteis-
tuotanto, jonka osuus tuotannosta oli 50 % vuonna 2015. Jä-

tevoimalassa tuotettiin sähköä 210 GWh (edellisvuonna 114) 
ja Martinlaakson voimalaitoksella 325 GWh (edellisvuonna 
409). Vesivoimalla tuotettiin sähköä kaikkiaan 296 GWh 
(263). Tuulisähkön tuotanto oli 36 GWh (18).

Sähkön markkinahinta pysytteli alhaisella tasolla myös 
2015, minkä vuoksi sähköntuotanto Martinlaakson voima-
laitoksessa ei ollut kannattavaa varsinkaan maakaasulla. 
Norjan vesivoimaloissakin sähköä tuotettiin poikkeukselli-
sen vähän alhaisesta markkinahinnasta johtuen.

LÄMMÖN TUOTANTO
Vantaan Energia tuotti itse lähes kaiken toimittamansa kau-
kolämmön, jonka määrä oli 1 721 GWh (1 767 vuonna 2014). 
Vuonna 2014 käynnistyneessä jätevoimalassa lämpöä tuotet-
tiin 828 GWh (545), jolloin sen osuus lämmöntuotannosta oli 
48 %. Martinlaakson voimalaitoksen tuotantomäärä oli 821 
GWh (973), ja osuus lämmöntuotannosta 48 %. Lämpökes-
kuksilla tuotettiin 72 GWh (250) eli 4 % kokonaistuotannosta. 
Helsinkiin ja Keravalle myytiin lämpöä yhteensä 41 GWh (9) ja 
vastaavasti ostettiin 6 GWh (37). Lämpökeskuksissa tuotettiin 
prosessihöyryä teollisuusasiakkaille 27 GWh (26).

Lämmön tuotanto jäi edellisvuotta pienemmäksi lauhan 
sään takia. Esimerkiksi helmikuun keskilämpötila oli 5,6 as-
tetta korkeampi kuin vertailukaudella. (Lähde: Ilmatieteen 
laitos)
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2013 2014 2015

Syntypaikkalajitelty sekajäte 0 665 1 030

Maakaasu 1 252 763 310

Kivihiili 1 596 1 198 1 185

Öljy 4 28 43

Polttoaineiden kulutus Vantaalla (GWh)

2013 2014 2015

Sähkö 652 523 535

Lämpö 1 790 1 767 1 721

Höyry 29 26 27

Tuotettu energia Vantaalla (GWh)

2013 2014 2015

CO2 305 245 259

Kaukolämmön ominaispäästöt (g/kWh)

Vuoden 2015 keskilämpötilojen vertailu 
pitkän aikavälin keskiarvoon Vantaalla

2013 2014 2015

Oma tuotanto 656 527 538

EPV Energia Oy (EPV) 259 189 180

Pohjolan Voima Oy (PVO) 44 43 41

Suomen Hyötytuuli Oy 10 10 15

Innopower 3 3 2

Norjan vesivoima 446 240 214

Kolsin vesivoima 16 70

Markkinasähkön osto 3 172 2 166 2 076

Tilapäisosto 117 126 102

Yhteensä 4 707 3 320 3 238

Sähköntuotanto Vantaan Energialle (GWh)

Kaukolämmön tuotannon
polttoainejakauma 2015
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TEHOKAS YHTEISTUOTANTO

S ähkön- ja lämmöntuotantomme perustuu valtaosin 
energian yhteistuotantoon, jossa sähkö ja lämpö tuo-
tetaan samanaikaisesti. Lämpö voidaan käyttää joko 

kaukolämpönä tai teollisuuden prosessilämpönä.

Yhteistuotannossa säästetään keskimäärin kolmannes ener-
giasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin 
erikseen omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samas-
sa suhteessa. Meidän yhteistuotantomme pääpolttoainei-
ta ovat syntypaikkalajiteltu sekajäte, maakaasu ja kivihiili. 
Martinlaakson voimalaitoksen hyötysuhde on korkea; lähes 
90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan talteen.

MARTINLAAKSON VOIMALAITOS
Martinlaakson voimalaitoksen muodostaa kaksi voimalai-
tosyksikköä. Martinlaakso 2:een kuuluu höyrykattila ja tur-
biinilaitos generaattoreineen. Martinlaakso 4 sisältää kaasu-
turbiinin ja lämmöntalteenottokattilan.

Voimalaitoksen yhteenlaskettu sähköteho on 172 megawat-
tia (MW) ja lämpöteho 250 MW. Martinlaaksossa kivihiilen 
sähköteho on 80 MW ja kaukolämpöteho 150 MW, maa-
kaasun sähköteho on 92 MW ja kaukolämpöteho 100 MW.

Martinlaakson voimalaitoksessa on tehokas rikinpoistolai-
tos, jossa savukaasuista puhdistetaan rikkidioksidi, pääosa 
raskasmetalleista ja useita muita haitallisia aineita.

JÄTEVOIMALA
Vuosi 2015 oli jätevoimalan ensimmäinen täysi toiminta-
vuosi. Myös jätevoimalan toiminta perustuu tehokkaaseen 
yhteistuotantoon. Lisäksi jätevoimalan yhteydessä on erilli-
nen kaasuturbiinilaitos, jonka savukaasujen avulla lisätään 
voimalan energiatehokkuutta.

Jätevoimalan hyötysuhde on korkea: yli 90 % polttoaineen 
sisältämästä energiasta saadaan talteen, noin 60 % energi-
asta muutetaan kaukolämmöksi ja 40 % sähköksi.

Jätevoimalan yhteenlaskettu sähköteho on 82 MW ja läm-
pöteho 140 MW. Jätteellä tuotettu sähköteho on 35 MW ja 
kaasuturbiinilla kombikäytössä 47 MW. Jätteellä tuotettu 
kaukolämpöteho on 110 MW, ja kaasuturbiinilaitos lisää te-
hoa 30 MW:lla. Myös jätevoimalan savukaasujen puhdistus-
prosessi on erittäin tehokas. Savukaasut puhdistetaan mm. 
sähkösuodattimessa ja reaktorissa, jossa niiden sekaan syö-
tetään kalkkia ja aktiivihiiltä.

LÄMPÖKESKUKSET
Lämpökeskuksia käytetään kaukolämmöntuotannon tur-
vaamiseksi. Niiden lämpöteho on yhteensä 571 MW.

2013 2014 2015

Maakaasu 823 538 204

Kivihiili 960 742 732

Öljy 7 18 34

Jäte 0 495 778

Vantaan Energian lämmöntuotanto
energialähteittäin (GWh)
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Lämpökeskusten hyötysuhteet (%)

Voimalaitosten kokonaishyötysuhteet (%)

2013 2014 2015

Maakaasu 267 122 73

Kivihiili 464 347 296

Öljy 0 4 4

Turve 5 5 5

Vesivoima 499 267 296

Bioenergia 7 3 3

Tuulivoima 19 18 39

Ydinvoima 157 158 153

Jäte ja muu polttoaine 0 104 188

Vantaan Energian sähköntuotanto
energialähteittäin (GWh)
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S uomen energiateollisuuden visio hiilineutraalista tu-
levaisuudesta ja uusi kansainvälinen ilmastosopimus 
viitoittavat tietä pois fossiilisista polttoaineista, kohti 

uusiutuvia energialähteitä. Kuinka kauan Martinlaaksossa 
voidaan vielä jatkaa 1980-luvulla aloitettua kivihiilen polttoa?

Vantaan Energian tuotantojohtaja Marko Ahlin mukaan äkil-
lisiä muutoksia ei ole näköpiirissä, mutta korvaavia vaihto-
ehtoja selvitetään aktiivisesti. 

– Martinlaakson hiilikattilalla on teknistä käyttöikää jäljellä 
vähintään kymmenisen vuotta. Olemme pohtineet mahdol-
lisuutta muuttaa se monipolttoainekattilaksi tai korvata se 
täysin uudella laitoksella vuoden 2025-30 tietämillä.

Monipolttoainekattilassa voitaisiin käyttää polttoaineena 
puuhaketta sekä tarvittaessa kivihiiltä. Toinen vaihtoehto 
olisi muuttaa vanha kaasukattila biokattilaksi, tai sitten voi-
taisiin rakentaa uusi hakelämpökeskus Martinlaakson voi-
malan tai Variston lämpökeskuksen viereen.

BIOHIILEN KÄYTTÖÄ SELVITETÄÄN
Vantaan Energia osallistuu tutkimushankkeeseen, jossa 
selvitetään biohiilen tuotanto- ja käyttömahdollisuuksia. 
Biohiiltä valmistetaan jauhamalla puuta, joka sen jälkeen 
kaasutetaan ja puristetaan pelleteiksi. Martinlaaksoon 
suunnitellaan biohiilen koepolttoa kevääksi 2017. Voimalai-
toksen kivihiilikattilassa koepoltettaisiin biohiiltä kivihiilen 
joukossa. Biohiilen pluspuolia ovat helppokäyttöisyys ja lä-
hes kivihiilen veroinen lämpöarvo. Miinuspuoli on kalliimpi 
hinta. 

– Perusongelma on, että laajamittaista tuotantoa ei ole, 
Ahl toteaa. 

Isossa kuvassa näyttää siltä, että kynnys investoida polttoon 
perustuviin ratkaisuihin on noussut.

MAALÄMPÖ JA UUSIUTUVAT
Uutena, kiinnostavana vaihtoehtona Ahl pitää syvälle maan 
uumeniin sukeltavia geotermisiä lämpökaivoja. Voisiko 
energiayhtiö tuottaa maalämpöä kaukolämpöverkkoon kil-

pailukykyiseen hintaan?

– Uskon, että maalämmön hajautettu tuotanto ja käyttö 
yleistyvät taloyhtiöissä ja teollisuudessa, mikä lisää kilpai-
lua kaukolämpöasiakkaista.

Vantaan Energia on mukana myös useissa rannikon tuuli-
voimahankkeissa. Tuulipuistojen pystyttäminen Vantaalle 
ei vaikuta järkevältä, koska alueella ei tuule riittävästi, ja 
lupien saaminen olisi erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta. Au-
rinkovoimaa on ajateltu rakentaa uuden toimitalon katolle 
ja julkisivurakenteisiin. 

– Energian tuotannon pitäisi periaatteessa olla vapaata, jos 
lain vaatimukset täyttyvät. 

Sen siirto sähkö- ja lämpöverkoissa onkin sitten toinen asia.

VALPPAUTTA VAADITAAN
Tuotantojohtaja peräänkuuluttaa hallittua siirtymää uusiin 
energiamuotoihin. Samalla pitää kuitenkin varautua nopei-
siinkin korjausliikkeisiin. 

– Jos ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat, on mah-
dollista, että EU:ssa painetaan paniikkinappulaa ja laadi-
taan pakottavaa lainsäädäntöä fossiilisista polttoaineista 
luopumiseksi. 
– Meidän pitää olla valmiina, että kestämme yhtiönä, jos 
näin käy. 

Ahl alleviivaa, että valmistautumisen pontimena ei ole muu-
toksen pelko, vaan halu selvittää vähäpäästöisempiä ja 
edullisempia vaihtoehtoja asiakkaiden ja koko yhteiskun-
nan hyväksi. Yksi avainsana on kotimaisuus. 

– Jätevoimalassa on sekin hieno puoli, että olemme voi-
neet vähentää merkittävästi fossiilisten tuontipolttoainei-
den käyttöä. Samalla rahavirrat Suomen kansantalouteen 
lisääntyvät.

Kotimaisten biopolttoaineiden käytöllä olisi vastaava vaiku-
tus.

”On oltava valmis 
muutoksiin”

Tuotantojohtaja Marko Ahl
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PAIKALLISIIN YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT 
VASTUULLISUUSTAVOITTEET

E nergiantuotannon polttoprosesseissa syntyy typen, 
rikin, hiukkasten ja raskasmetallien päästöjä. Meillä 
tehdään jatkuvaa kehitystyötä sen eteen, että päästöt 

ilmaan ja niiden aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutuk-
set jäisivät mahdollisimman pieniksi. Päästöjä seurataan 
tarkoin, ja niistä raportoidaan viranomaisille säännöllisesti. 
Tärkeää on myös ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy.

Vanhoissa lämpökeskuksissa ja Martinlaakson voima-
laitoksessa tehdään teollisuuden päästödirektiivin mu-
kaiset muutostyöt vuoteen 2020 mennessä. Sitoudum-
me vähentämään typenoksidien ominaispäästöjä 30 % 
ja rikkidioksidin ominaispäästöjä 50 % vuoteen 2020 
mennessä. Vertailuvuosi on 2013.

Vuodelle 2015 suunnitellut muutostyöt saatiin toteutettua. 
Lentokentän lämpökeskuksen polttoaine vaihdettiin ras-
kaasta polttoöljystä kevyeen polttoöljyyn, ja vanhat polt-

timet viritettiin uudelleen. Lämpökeskuksen yhteydessä 
olevan öljyvaraston rakenteita tiivistettiin pohjaveden suo-
jelemiseksi. Martinlaaksossa ja Koivukylän lämpökeskuk-
sessa uudistustyöt aloitetaan vuonna 2016. Energiantuo-
tannon vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun on todettu 
vähäisiksi.

Sähköisen liikenteen edistämiseksi toteutamme 2020 
mennessä kattavan sähköautojen latausverkon ja lataus-
palvelun yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Kasvatimme vuonna 2015 latausverkkoaan kuudella lataus-
pisteellä. Uudet asemat tulivat Hakunilan urheilupuistoon, 
Martinlaakson ostoskeskukseen ja tiedekeskus Heurekan 
parkkialueelle. Yhteistyökumppanimme latauspalvelun 
tarjonnassa on Liikennevirta. Lataaminen on toistaiseksi il-
maispalvelu rekisteröityneille asiakkaillemme.



Päämäärä Tavoite / toimenpide 2015 Toteutuminen Tavoite / toimenpide 2016

Lisätään sähkö- ja hybridiautojen osuutta  
konsernin henkilöautokannasta sekä mahdolli-
sesti biokaasuautoja työryhmäautoiksi.

Autokannan kokonaispäästöt  
alenevat 10 %.

Tavoite 2015 ei toteutunut. Keskimääräiset 
päästöt pienenivät n. 9 %.

Sähkö- ja hybridiautoja on 30 % käytössä olevasta konsernin  
henkilöautokannasta vuoteen 2017 mennessä.

Sähköautojen latausverkoston  
laajentaminen Vantaalla.

Vähintään 3 uutta latauspistettä 2016 aikana.

Vähennetään sähköverkon rakentamisen ja 
ylläpidon aikaisia häiriötä ja lyhennetään 
häiriöaikoja.  

Kirjatut ympäristöpalautteet. Tavoite toteutui. Työmaat ovat pysyneet 
annetuissa aikatauluissa.

Tavoite on edelleen voimassa.

Urakoitsijoiden sitouttaminen  
VE:n ympäristötavoitteisiin.

Ympäristöön liittyvien poikkeamien 
seuranta työmaakokouksissa.

Tavoite toteutui. Poikkeamia on seurattu 
säännöllisesti työmaakokouksissa. Poik-
keamia on kirjattu yht. 8 kpl, jotka koskivat 
kaapelikaivantojen suojausta, jälkitöiden 
viivästymistä sekä liikenteen ohjausta.

Tavoite on edelleen voimassa.

Vähennetään päästöjä ilmaan. Seuraavat toimenpiteet: Lentokentän 
lämpökeskuksen muutostyöt kevyelle 
polttoöljylle ja Mar 1 -kattilan toimin-
nan päättyminen.

Tavoite toteutui. Toimenpiteet toteutuivat 
suunnitellusti.

Suoritetaan teollisuuspäästödirektiivin (IED) edellyttämät saneeraukset laitoksilla 
mahdollisimman kustannustehokkaasti toimintavarmuus säilyttäen.
• K2 IED muutos maaliin laadullisesti, aikataulussa ja budjetissa.
• Koivukylän IED-muutos.
• K2 Rikinpoisto IED-muutoksen suunnittelu.

Paikalliset ympäristövaikutukset
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ILMANPÄÄSTÖT

V antaan Energian rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt il-
maan kasvoivat hieman vuodesta 2014. Syynä kas-
vuun oli hiilen ja raskaan polttoöljyn suhteellisen 

osuuden kasvaminen polttoainevalikoimassa. Typenoksidi-
päästöt sen sijaan laskivat.

Energiantuotannon päästöjen merkittävimmät ympä-
ristövaikutukset ovat:
• Typen oksidit happamoittavat ja rehevöittävät maaperää 

ja vesistöjä sekä vaikuttavat alailmakehän otsonin muo-
dostumiseen.

• Rikkidioksidi happamoittaa maaperää ja vesistöjä.
• Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä.

PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN JÄTEVOIMALASSA
Jätteet palavat kattilan tulipesässä, jonne ruiskutetaan am-
moniakkia typen oksidien vähentämiseksi. Kattiloista savu-
kaasut ohjataan sähkösuodattimeen, joka erottaa yli 90 % 
savukaasujen hiukkasista. Tämän jälkeen savukaasu jääh-
dytetään jäähdytystornissa. Siellä savukaasujen kosteutta 
nostetaan ja lämpötilaa lasketaan kalkin parempaa reagoin-
tia varten.

Jäähdytystornista savukaasut virtaavat reaktoriin, jossa 
niiden sekaan syötetään kalkkia ja aktiivihiiltä. Reaktorista 
savukaasut kulkevat suodattimeen, jossa hiukkaset, happa-
mat kaasut, dioksiinit ja furaanit neutralisoituvat ja imeyty-
vät suodattimen pinnalla olevaan kalkkikerrokseen.

Jätevoimalan piipusta ulos tulevan savukaasun puhtaus 
varmistetaan sivukanaviin sijoitetuilla jatkuvatoimisilla mit-
talaitteilla. Jätteenpoltto ajetaan alas, jos voimalan pääs-
töille asetetut raja-arvot ylittyvät.

PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MARTIN-
LAAKSOSSA JA LÄMPÖKESKUKSILLA
Martinlaakson voimalaitoksen hiilikattilan päästöjä vähen-
netään rikinpoistoprosessilla, jossa savukaasuista puhdiste-
taan rikkidioksidi, suolahappo ja pääosa raskasmetalleista. 

Hiukkaspäästöjä vastaan on mekaanisia ja sähköisiä pölyn-
erottimia. Typenoksidipäästöjä vähennetään palamisilman 
vaiheistuksella. Lämpökeskuksilla päästöjä vähennetään 
syklonierottimin ja Low-Nox-polttimin. Martinlaakson voi-
malaitoksella päästöjä ilmaan mitataan jatkuvatoimisesti, 
ja tulokset raportoidaan viranomaisille. Lämpökeskuksilla 
ei ole jatkuvatoimisia päästöjen mittauslaitteita, mutta omi-
naispäästöt selvitetään kertaluonteisin mittauksin kolmen – 
viiden vuoden välein ja tulokset raportoidaan viranomaisil-
le. Mittaukset osoittavat, että päästöt ovat pysyneet lupaeh-
tojen sallimissa rajoissa.

2013 2014 2015
Vantaan tuotanto (t)

SO2 (rikkidioksidi) 942 673 788

NO2 (typpidioksidi) 1 240 1 164 926

Hiukkaset 8 4 6

mg/kWh

SO2 (rikkidioksidi) 382 290 345

NO2 (typpidioksidi) 503 503 406

Hiukkaset 2 2 3

Osuustuotanto (t)

SO2 (rikkidioksidi) 40 37 13

NO2 (typpidioksidi) 64 31 18

Hiukkaset 3 2 1

mg/kWh

SO2 (rikkidioksidi) 52 74 25

NO2 (typpidioksidi) 84 62 34

Hiukkaset 4 4 2

Typpidioksidi-, rikkidioksidi-
ja hiukkaspäästöt 
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ILMANPÄÄSTÖJEN 
VAIKUTUKSET

S euraamme savukaasupäästöjensä vaikutuksia lähi-
alueiden hengitysilman laatuun. Seurannasta ja sii-
hen liittyvistä mittauksista vastaa Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut HSY.

HSY:llä on pääkaupunkiseudulla 11 mittausasemaa. Asemat 
sijaitsevat erityyppisissä ympäristöissä, ja niiden avulla saa-
daan monipuolinen kuva kaupunki-ilman laadusta. Ilmasta 
mitataan kaasumaisten ja hiukkasmaisten saasteiden pitoi-
suuksia. IImanlaatutilanne päivittyy tunneittain HSY:n verk-
kosivuille.

ENERGIANTUOTANNON VAIKUTUS ILMANLAA-
TUUN VÄHÄINEN
Pääkaupunkiseudulla hengitysilman laatuun vaikuttaa eni-
ten liikenne. Lämmityskaudella tulisijojen käyttö voi hei-
kentää merkittävästi ilmanlaatua pientaloalueilla. Ajoittain 
pienhiukkasten ja otsonin kaukokulkeumat nostavat voi-
makkaasti pitoisuuksia koko seudulla. Satamien välittömäs-
sä läheisyydessä myös laivojen päästöt näkyvät ilmansaas-
teiden pitoisuuksissa.

Sen sijaan energiantuotannon ja teollisuuden päästöjen vai-
kutus hengitysilman laatuun on vähäinen. Päästöt purkau-
tuvat korkeista piipuista, joten ne leviävät laajalle alueelle, 
eivätkä yleensä aiheuta paikallisesti korkeita pitoisuuksia.

JÄTEVOIMALAN ILMANLAATUVAIKUTUKSIEN 
SEURANTA
HSY seurasi jätevoimalan ilmanlaatuvaikutuksia vuonna 
2015 voimalan läheisyydessä sijaitsevalla mittausasemalla. 
Jätevoimalalla ei ollut havaittavia vaikutuksia ilmanlaatuun.

Rikkidioksidin ja typpidioksidin pitoisuudet olivat selvästi 

EU:n raja-arvojen ja Suomen kansallisten ohjearvojen ala-
puolella.

Pienhiukkasten pitoisuudet olivat sekä EU:n että WHO:n 
raja- ja ohjearvojen alapuolella. Pienhiukkaspitoisuuksien 
vuosikeskiarvo jätevoimalan lähellä alitti mittauksissa niin 
Hämeenlinnanväylällä, Tikkurilassa kuin Luukissakin mita-
tut vuosikeskiarvot.

Myös raskasmetallien pitoisuudet jäivät alhaisiksi. Lyijyn vuo-
sipitoisuus oli alle raja-arvon, ja arseenin, kadmiumin ja nik-
kelin vuosipitoisuudet jäivät EU:n tavoitearvojen alapuolelle.

JÄKÄLÄT KERTOVAT MUUTOKSISTA 
Osallistumme myös ilmanlaadun luontovaikutusten seuran-
taan Uudellamaalla. Ilmanlaadun ilmentäjinä käytetään ha-
vupuiden rungoilla kasvavia jäkäliä.

1980-luvulla aloitetulla bioindikaattoriseurannalla saadaan 
tietoa pitkän aikavälin muutoksista.

Viimeisimmässä, vuoden 2014 seurannassa, jäkälälajiston 
todettiin taantuneen ja jäkälien kunnon huonontuneen lä-
hes koko tutkimusalueella edellisiin tutkimusvuosiin 2000 
ja 2009 verrattuna. Isoimmat muutokset havaittiin pääkau-
punkiseudulla.

Lajiston köyhtyminen vuosien 2009 ja 2014 välillä johtuu 
mahdollisesti siitä, että Uudenmaan alueen rikkidioksidi- ja 
typpidioksidipäästöt eivät ole vähentyneet vuoden 2008 jäl-
keen, eikä runkojäkälillä ei ole ollut mahdollisuutta toipua 
aikaisemmasta kuormituksesta.

(Lähde: HSY)
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ILMANPÄÄSTÖJEN 
VÄHENTÄMINEN

E uroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi tiukentaa 
Martinlaakson voimalaitoksen ja vanhojen lämpökes-
kusten päästöraja-arvoja merkittävästi. Jätevoima-

la ja Variston lämpökeskus, jotka otettiin käyttöön vuonna 
2014, rakennettiin alusta pitäen uusien määräysten mukai-
siksi. Niillä ei saneeraustoimia tarvita.

Olemme sitoutuneet kansalliseen päästöjenvähennyssuun-
nitelmaan. Siihen otetuilla laitoksilla vähennetään rikin, 
typen ja pienhiukkasten päästöjä EU-direktiivin mukaisesti 
vuosina 2016–2020.

Vanhojen tuotantolaitosten tulee vastata direktiivin vaati-
muksiin vuodesta 2016 alkaen. Tätä varten olemme laati-
neet laitoksille saneeraussuunnitelman, jota on toteutettu 
vuodesta 2015 lähtien.

UUSIA POLTTIMIA JA RUISKUTUSRATKAISUJA
Lämpökeskusten polttotekniikka uudistetaan, ja raskas 
polttoöljy korvataan kevyellä polttoöljyllä tai rikittömällä 
raskaalla polttoöljyllä.

Koivukylän lämpökeskuksella vähennetään kesällä 2016 
typenoksidipäästöjä poltinmuunnosten avulla. Maakaasu-
polttimet joko uusitaan tai viritetään uudelleen. Lisäksi poh-
ditaan savukaasujen takaisinkierrätystä.

Martinlaakson voimalan hiilikattila varustetaan uusilla polt-
timilla ja palamisilman vaiheistuksella. Typenoksidien vä-
hentämiskemikaaliksi on valittu ammoniakin sijasta urea. 
Urearuiskutuksen asennus ja hiilenpolton palamisilman vai-
heistus toteutetaan kesällä 2016. Tavoitteena on noin 60 % 
vähennys typenoksidipäästöihin. Tarvittaessa typenpoistoa 
voidaan tehostaa katalyytilla. Rikinpoistolaitoksen kapasi-
teettia lisätään letkupinta-alaa laajentamalla. Tämä uudis-
tus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018.

Poltinmuutosten yhteydessä otetaan huomioon mahdolli-
suus korvata osa kivihiilestä biopolttoaineilla.

LENTOKENTÄN LÄMPÖKESKUKSEN UUDISTUS
Lentokentän lämpökeskuksen savukaasupäästöt ovat puh-
distuneet entisestään vuonna 2015 toteutetun saneerauk-
sen ansiosta.

Polttoaine vaihdettiin raskaasta polttoöljystä kevyeen polt-
toöljyyn, ja vanhat polttimet viritettiin uudelleen. Toimen-
piteiden seurauksena tuotetun energian ominaispäästöt 
vähenivät hiukkasten osalta noin 80 prosenttia. Rikkidioksi-
dipäästöissä vähenemä oli lähes 100 %, ja typenoksideissa-
kin noin 70 %.

Polttoaineena voidaan vaihtoehtoisesti käyttää vähärikkistä 
raskasta polttoöljyä, joka tuli markkinoille syksyllä 2015.

RAKENTEET TIIVIIKSI
Remontin yhteydessä parannettiin lämpökeskuksen öljy-
varaston maaperäturvallisuutta. Varasto sijaitsee osittain 
maan alla, kallioon louhitussa altaassa. Pohja- ja seinära-
kenteita tiivistettiin, koska uutena polttoaineena käytettävä 
kevyt polttoöljy on ominaisuuksiltaan huomattavasti hel-
pommin ympäristöön leviävää kuin raskas öljy.

Tiivistysbetoniin lisättiin ainetta, joka tekee pinnat vesi- ja 
öljytiiviiksi. Laitosalueelta on noin kaksi kilometriä matkaa 
lähimpään pohjavesialueeseen, samoin kuin pääkaupunki-
seudulle talousvettä tuovaan Päijänne-tunneliinkin.

Keskus tuottaa kaukolämpöä Vantaan Energian kaukoläm-
pöverkkoon ja Finavialle lämpötilan laskiessa alle 15 pak-
kasasteeseen. Näin turvataan kaukolämmön häiriötöntä 
tuotantoa pakkaskausina. Niinä yhtenä tai kahtena päivänä 
vuodessa, jolloin lämpöverkossa ilmenee häiriöitä, lämpö-
keskus tuottaa kaiken Helsinki-Vantaan lentoasemalla tar-
vittavan lämmön ulkoilman lämpötilasta riippumatta.
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YMPÄRISTÖPOIKKEAMAT

R aportointikaudella ei havaittu ympäristömääräysten 
tai -säännösten rikkomuksia. Vakavilta ympäristöva-
hingoilta ja merkittäviltä kemikaalivuodoilta vältyt-

tiin vuonna 2015.

RAJA-ARVOJEN YLITYKSET
Jätevoimalalla tapahtui muutamia hetkellisiä päästöraja-ar-
vojen ylityksiä.

Hiilimonoksidin eli häkäkaasun osalta puolen tunnin kes-
kiarvo ylittyi seitsemän kertaa. Vuorokausikeskiarvo ylittyi 
kerran. Ylitysten syynä oli polttoaineen syötön tukkeutumi-
nen. Sitä voidaan ennaltaehkäistä valvomalla polttoaineen 
laatua ja tarkkailemalla jätekattilaan syötettävää polttoai-
netta.

Rikkidioksidin puolen tunnin keskiarvo ylittyi kerran. Syynä 
oli polttoaineen korkea rikkipitoisuus. Tilanne saatiin hallin-
taan laskemalla polttoainetehoa, tehostamalla polttoaineen 
sekoittamista ja syöttämällä polttoainetta kattilaan eri puo-
lilta jätebunkkeria.

PEITTAUKSESTA ONGELMALLISTA JÄTEVETTÄ
Martinlaakson voimalaitoksella syntyi hiilikattilaa puhdis-
tettaessa jätevesiä, jotka pysäyttivät nitrifikaatioprosessin 
Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolla.

Kattilan pesussa käytettiin uudentyyppistä kemikaalia. 
Kyseisen kemikaalin käyttöön ja peittausjätevesien vie-
märöintiin oli haettu lupa hyvissä ajoin. Jätevesien pump-
pauksen aikana kemikaali osoittautui kuitenkin haitalliseksi 
vedenpuhdistamon nitrifikaatioprosessille, ja pumppaus 
keskeytettiin. Tapahtuman seurauksena HSY-kuntayhtymä 
(Helsingin seudun ympäristöpalvelut) päätti, ettei peittaus-
jätevesien käsittelyä jatkettu puhdistamoilla.

Vantaan Energia toimitti käsittelystä syntyneet raskasmetal-
lipitoiset sakat Ekokemille. Loput suolapitoiset peittausjäte-
vedet (n. 250 m3) hyödynnettiin prosessivetenä Martinlaak-
son voimalan rikinpoistolaitoksella.

ÖLJYVUODOT JA KAASUVUOTO
Jätevoimalalla sattui kolme jätekuljetusauton hydrauliikka-
letkun rikkoutumista, joiden takia voimalaitoksen pihalle ja 
jätteen vastaanottohalliin valui joitakin kymmeniä litroja öl-
jyä. Öljyn leviäminen ympäristöön estettiin, ja öljy siivottiin 
pois välittömästi.

Pakkalan sähköasemalla tapahtui yksi rikkiheksafluoridi 
(SF6) -kaasuvuoto. Jännitemuuntajaan tulleen oikosulun 
seurauksena kojeistohuoneeseen levisi myrkyllistä eriste-
kaasun palamistuotetta. Tila tuuletettiin ja muuntamo sii-
vottiin.



1 000 euroa 2015 2014

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 3 751 20 161

Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 159 244

Maaperän ja pohjaveden suojelu 282 582

Jätehuolto 2 13

Jätevesien käsittely 667 1 080

Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 0 35

Ympäristöinvestoinnit yhteensä (1 000 euroa) 4 861 22 095

Ympäristöinvestointien osuus vuosi-investoinneista 13 % 30 %

Ympäristöinvestoinnit
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YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS

Y mpäristötilinpäätökseen on koottu vuosien 2014 ja 
2015 ympäristöinvestoinnit ja -vuosikustannukset.
Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit vuonna 2015 

kohdistuivat jätevoimalalle sekä lentokentän lämpökeskuk-
sen saneeraukseen ja sähköautojen latauspisteiden inves-
tointeihin.



1 000 euroa 2015 2014

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 135 101

Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu 190 182

Maaperän ja pohjaveden suojelu 190 185

Jätevesien käsittely 240 206

Energiatehokkuuden edistäminen 36 36

Ympäristövuosikustannukset yhteensä (1 000 euroa) 3 026 3 711

Ympäristövuosikustannusten osuus  
kokonaiskustannuksista 1,5 % 1,7 %

1 000 euroa 2015 2014

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 1 556 2 149

Maaperän ja pohjaveden suojelu 26 30

Jätehuolto 204 194

Jätevesien käsittely 366 355

Melun ja tärinän torjunta 0 4

Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 83 269

Ympäristökustannukset
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Aktivoitujen ympäristömenojen
suunnitelman mukaiset poistot
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V uosi 2015 jää historiaan Vantaan jätevoimalan en-
simmäisenä kokonaisena käyttövuotena. Asiaan-
kuuluvista alkuhankaluuksista huolimatta jätettä 

poltettiin odotettua enemmän, noin 340 000 tonnia. Aja-
tuksena on polttaa vain kierrätykseen kelpaamatonta seka-
jätettä, joka jouduttaisiin muuten viemään kaatopaikalle. 
Voimalaan tuodusta jätteestä arviolta yli 10 % olisi kuitenkin 
kierrätettävissä.

— Varsinkin metalliromua on ollut yllättävän paljon, yhteen-
sä satojen tuhansien eurojen arvosta, käyttöpäällikkö Kalle 
Patomeri summaa.

Jätteen seasta on paljastunut kylpyammeita, auton kone-
peltejä ja kauppojen rullakoita. Loppujen lopuksi pienetkin 
metallinpalat päätyvät uudelleenkäyttöön, koska metallit 
erotellaan tuhkan joukosta.

VÄHÄPÄÄSTÖISTÄ ENERGIANTUOTANTOA
Jätteenpoltossa syntyvien savukaasujen puhdistuksessa 
onnistuttiin erinomaisesti niin rikkidioksidin, raskasme-
tallien kuin pienhiukkastenkin osalta. Vain typen oksidien 
osalta lähestyttiin raja-arvoja päästöjen ollessa vajaat 90 % 
sallituista. Typpipäästötkin vähenevät, kun puhdistusjärjes-
telmän ohjaukseen tehdään parannuksia.

EU:n tiukentuvista päästörajoista ei pitäisi koitua ongelmia.

— Päästöjen minimoimiseen kannatti panostaa alusta al-
kaen. Myöhemmässä vaiheessa se olisi tullut kalliimmaksi, 
käyttöpäällikkö perustelee.

Jätevoimala on pienentänyt Vantaan Energian hiilidioksidi-
päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä merkittävästi.

TÄYDELLINEN LAJITTELU UTOPIAA
Julkisessa keskustelussa jätteiden poltto ja kierrätys esi-
tetään joskus toisensa poissulkevina vaihtoehtoina. Kalle 
Patomeren mukaan kumpaakin tarvitaan, polttoakin vielä 
pitkään.

— En usko, että elävässä elämässä ylletään koskaan täydel-
liseen lajitteluun. Ehkä joskus tulevaisuudessa, kun materi-
aalit muuttuvat yhä arvokkaammiksi, ei juuri mitään laiteta 
enää hukkaan.

Vielä lähivuosina polttoaineesta on luvassa suorastaan yli-
tarjontaa, koska Vantaalle tuodaan jätettä Turun seudulta 
saakka. Pääkaupunkiseudulla yksin muuttovoitto pitää huo-
len siitä, että kotitalousjätteen kokonaismäärä kasvaa, vaik-
ka jätteen määrä henkeä kohden vähenisi. Ja jos niikseen 
tulee, jätekattilassa pystytään yhtä hyvin polttamaan myös 
puuta ja haketta.

”Jätteenpolttoa
tarvitaan”

Käyttöpäällikkö Kalle Patomeri
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HENKILÖSTÖ JA
TYÖTURVALLISUUS
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Päämäärä Tavoite / toimenpide 2015 Toteutuminen Tavoite / toimenpide 2016

Vantaan Energiassa  
on hyvä olla töissä.

Henkilöstötyytyväisyys 3,7. Henkilöstötyytyväisyys 3,7. Henkilöstötyytyväisyys  3,7.

Kukaan ei koe työpaikkakiusaamista. Henkilöstötutkimuksen vastausten perusteella yksi hen-
kilö kokee työpaikkakiusaamista.

Tavoite on edelleen voimassa.

Kehityskeskusteluihin valmistautumisen kehittäminen. Tavoite toteutunut osittain. Valmistautuminen  
on mukana palkitsemisen mittareissa.

Tavoite on edelleen voimassa.

Jokaisen IT-osaaminen on työtehtävissä tarvittavalla tasolla. Tavoite toteutunut osittain. Jokainen vantaanenergialainen parantaa tietoturvallisuutta  
suorittamalla sähköisen koulutuksen tietoturvallisuudesta.

Esimiesten työssä jaksamisen kehittäminen. Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella esi-miesten 
jaksaminen on parantunut.

Sisäisen yhteistyön kehittäminen toteuttamalla  
Vantaan Energian työympäristökonseptia.

Työskentely yhtiössä  
on turvallista.      

Nolla työtapaturmaa ja työturvallisuuden jatkuva parantaminen. Ei toteutunut.  
Tapaturmataajuus kääntyi kasvuun.

Työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. 
Tapaturmataajuus konsernissa max. 10.

Turvallisuushavainnot osaksi jokapäiväistä työtä. 
Turvallisuushavaintosovellus SILMU-sovelluksen  
käyttöönoton tukeminen ja seuranta.

Tavoite toteutui. Yhteisesti sovitut tavoitteet turvallisuushavaintojen  
ja kierrosten osalta.

Työsuojelun riskinarviointien tehokkaampi hyödyntäminen: 

Työryhmät poimivat 0–3 riskinarviosta löydettyä suurinta vaarate-
kijää ja riskiä; työsuojelutoimikunnan/työturvatiimin käsittelyyn.

Tavoite toteutui osittain. Työryhmien lakisääteisten riskinarvoiden kehittäminen.

Sähköinen työsuojelun riskinarviolomake käyttöön. Tavoite ei toteutunut. Toteutetaan vuonna 2016.

Työsuojelukierrokset, 10 kpl/vuosi tuotannollisissa  
ryhmissä/tiimeissä.

Tavoite toteutui.

Tuotannollisissa tehtävissä palaverien aloittaminen työturvalli-
suusasioilla. Muistioissa näkyvissä käsitellyt työturvallisuusasiat.

Tavoite toteutui.

Turvallisuus- ja ensiapurastirata. Tavoite toteutui. Kaksi rataa pidettiin  
kesäkuussa 2015.

Ulkopuolisten urakoitsijoiden työtapaturmien tilastointi. Tavoite toteutui. Ulkopuolisille urakoitsijoille tapahtunei-
den työtapaturmien määrä tilastoitu.

Tehdään turvallisuusvierailuja, joilla tutustutaan  
parhaisiin käytäntöihin ja vaarojen tunnistamiseen.  
Vierailuja 2 kpl vuonna 2015.

Tavoite toteutui. STUK työsuojelutoimikunta vieraili jäte-
voimalalla. Helenille sovittu vierailu helmikuulle 2016.

Keväällä 2016 henkilöstölle luento työturvallisuudesta  
ja inhimillisistä virheistä.

Parhaiten edistyneet tiimit palkitaan.      

Henkilöstö ja työturvallisuus
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Työntekijöiden määrä 2015
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TULOKSET JA TAVOITTEET

V antaan Energian henkilöstöjohtamisen lähtökoh-
tana on kannustava johtaminen, joka tähtää henki-
löstön osaamisen ja suorituskyvyn parantamiseen. 

Uuden oppiminen on entistä tärkeämpää, jotta pystymme 
vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin ja tarpeisiin ja me-
nestymään kovassa kilpailussa.

Myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaaminen, 
ylläpito ja kehittäminen ovat niin lyhyellä kuin pitkälläkin 
aikavälillä keskeisimpiä tavoitteita ja haasteita.

Henkilöstöjohtamisessa keskitymme:
• Työturvallisuus näkyy vahvasti työkulttuurissamme.
• Hyvällä henkilöstö- ja itsensä johtamisella saadaan 

aikaiseksi paljon.
• Suunnittelemme resursointia paremmin.
• Osaamme käyttää tietojärjestelmiä tehokkaasti.

Vantaan Energiassa on hyvä olla töissä
Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan vuosittain. Tavoitteena 
on saavuttaa vähintään 3,7 (asteikko 1–5), ja se tulos saavu-
tettiin myös vuonna 2015. Työpaikkakiusaamisessa on nol-
latoleranssi, ja vuonna 2015 henkilöstötutkimuksen perus-
teella yksi henkilö koki työpaikkakiusaamista.

Parempi valmistautuminen kehityskeskusteluihin
Vuonna 2015 kehityskeskusteluiden yhteydessä arvioitiin, 
ovatko osapuolet valmistautuneet kehityskeskusteluun. Val-
mistautuminen on kehittynyt, ja sen kehittäminen on edel-
leen ajankohtaista.

Tietotekninen osaaminen työtehtävien edellyttämällä 
tasolla
Tavoite on toteutunut osittain ja tavoitteena on edelleen ke-

hittää henkilöstön tietoturvaosaamista. Jokainen suorittaa 
vuonna 2016 sähköisen tietoturvakoulutuksen, jonka testi 
tulee läpäistä hyväksyttynä.

Esimiesten työssä jaksamisen kehittäminen
Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella esimiesten jak-
saminen on parantunut.  Tavoitteena on kehittää sisäistä yh-
teistyötä vähentämällä paikkasidonnaisuutta ja kehittämäl-
lä työskentelytapoja uuden työympäristökonseptin avulla.
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Työskentely yhtiössä on turvallista
Tavoitteena oli nolla työtapaturmaa ja työturvallisuuden 
jatkuva parantaminen. Tavoitteeseen ei päästy, vaan työ-
tapaturmien määrä lisääntyi ja tapaturmataajuus kasvoi. 
Otimme uudeksi näkökulmaksi työturvallisuuden paranta-
miseen huolehtia työturvallisuudesta päivä kerrallaan eli 
”työpäivän päätteeksi terveenä kotiin”. Tapaturmataajuu-
dessa uusi tavoite on alle 10.

Turvallisuushavainnot osaksi jokapäiväistä työtä
Tavoite on toteutunut, sillä työturvallisuushavaintoja tehtiin 
yli 2 000 kappaletta. Tavoitteena on sopia työryhmissä yhtei-
sesti tavoitteet turvallisuushavaintojen ja kierrosten osalta. 
Työturvallisuudessa parhaiten edistyneet ryhmät palkitaan. 
Myös ulkopuolisten urakoitsijoiden tapaturmat tilastoitiin.

Parhaiden työturvallisuuskäytännöt opitaan vierailemalla 
muissa yrityksissä. Vuonna 2015 toteutettiin kaksi vierailua. 
Vuonna 2016 järjestetään henkilöstölle luento työturvalli-
suuden parantamisesta sekä inhimillisten virheiden vaiku-
tuksista työturvallisuuteen.

Työturvallisuuskierrokset ja työturvallisuusasioiden sään-
nöllinen käsittely ja dokumentointi tuotannollisissa ryh-
missä toteutui.  Työturvallisuusrastirata toteutettiin kaksi 
kertaa.

Työsuojelun riskinarviointien tehokkaampi hyödyntämises-

sä tavoite toteutui osittain. Vuonna 2016 otetaan käyttöön 
sähköinen työsuojelun riskienarviointilomake.

Tapaturmataajuus

Henkilöstön
ikäjakauma

Henkilöstön keskimääräinen
työssäoloaika
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Kesätyöntekijöiden, harjoittelijoiden
ja naisten osuus  henkilöstöstä

Eläkkeelle siirtyvien
lukumäärä

Koulutuspäivien määrä

2016–
2020

2016–
2025

Johto 1 5

Ylemmät toimihenkilöt 7 14

Toimihenkilöt 20 50

Työntekijät 14 23

Yhteensä 42 92

2013 2014 2015

Koulutuspäivät keskimäärin per henkilö 5,1 4,5 4,1

Johto & ylemmät toimihenkilöt 5,6 5,3 4,9

Naisten koulutuspäivien %-osuus 12,3 17,7 16,7

Toimihenkilöt 3,5 4 3,3

Naisten koulutuspäivien %-osuus 22 22,3 20,8

Työntekijät 4 3,44 3,5

Naisten koulutuspäivien %-osuus 11,1 1,1 2,5
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”Terveenä kotiin”

V antaan Energian tuotanto- ja lämmönjakelupuolella 
ryhdyttiin tuulettamaan työturvallisuusajattelua ke-
väällä 2015. 

– Aikaisempi nolla tapaturmaa -tavoite oli kaukana kentän 
arkitodellisuudesta, työsuojelupäällikkö Virpi Tienhaara 
toteaa.

Tunnuslause kirkastui muotoon: ”Tänään työpäivän päät-
teeksi terveenä kotiin”. Idea tuli tiimiltä, joka oli jo pitkään 
toiminut edistyksellisesti työturvallisuuden suhteen. Uusi 
tavoite jäi vielä saavuttamatta.

Vuonna 2015 Tuotannossa ja lämmönjakelussa tapahtui 
yhdeksän sellaista työtapaturmaa, joista seurasi yksi tai 
useampi poissaolopäivä.

– Saavutusta voi kuitenkin pitää tyydyttävänä, kun ottaa 
huomioon, että olimme ottaneet käyttöön kokonaan uuden 
laitoksen. Käyttöönottovaihe on työnteon kannalta vaativa 
prosessi.

AJATUS MUKAAN
Tapaturmat voitaisiin luokitella kolmeen kategoriaan: ve-
nähdyksiin, kaatumisiin ja tekevälle sattuu -tyyppisiin haa-
vereihin. Vahinkojen taustalta paljastuu usein puutteellinen 
keskittyminen, joka johtaa vääriin valintoihin työkalujen ja 

-menetelmien kanssa. Hetkellistä herpaantumista tapahtuu 
varsinkin helpoissa rutiinihommissa. 

– Vaativissa tehtävissä ei tapaturmia ole sattunut. Ne suun-
nitellaan huolella, ja niihin valmistaudutaan paremmin.

ARJEN OMAVASTUU
Vantaan Energiassa kannustetaan työntekijöitä ottamaan 
vastuuta omasta ja työkavereiden turvallisuudesta.

– Jos havaitset turvallisuuspuutteen ja voit itse tehdä asialle 
jotain, niin tee, Tienhaara kiteyttää yhtiön turvallisuuskult-
tuurin. 

Henkilöstöltä on kerätty systemaattisesti turvallisuusha-
vaintoja vuodesta 2011 lähtien. 2014 otettiin käyttöön mo-
biilisovellus havaintojen kirjaamista ja ilmoittamista varten.

SUOJAIMIA SAATAVILLE
Konkreettisia ehdotuksia tapaturmariskien pienentämisek-
si on saatu myös turvallisuuskeskustelujen kautta. Jätevoi-
malan koneverstaalla pidettiin 2015 turvatuokio, jossa po-
rukalla pohdittiin kemikaaleilta suojautumista ja toimintaa 
vaaratilanteissa. Työtiloihin päätettiin tuoda lisää suojakäsi-
neitä ja hengitysmaskeja, joiden sijainti on osoitettu kyltein. 
Riskien ohella halutaan kiinnittää huomiota hyviksi havait-
tuihin työtapoihin.

Työsuojelu- ja laatupäällikkö Virpi Tienhaara
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TYÖKYKY JA HYVINVOINTI

M eillä työkyvyn johtamiseen ja henkiseen työsuoje-
luun on laadittu oma varhaisen välittämisen malli. 
Siinä on sovittu yhteiset toimintatavat työperäisen 

sairastavuuden vähentämiseksi. Malli antaa keinoja siihen, 
miten tulee reagoida esimerkiksi toistuviin lyhyisiin sairaus-
poissaoloihin ja miten tuetaan työhön paluuta pitkän sai-
rauspoissaolon jälkeen.

Henkilöstön työkykyä tuetaan monin keinoin, josta esimerk-
kinä on Energiaa elämään -kuntoprojekti. Kuntoprojektissa 
on mahdollisuus kerran vuodessa testata kuntonsa sekä 
saada henkilökohtaista tukea terveysalan ammattilaisilta 
oman hyvinvointinsa kehittämisessä. Tavoitteena on tukea 
henkilöstöä terveellisten elämäntapojen hallinnassa siten, 
että jokainen jaksaa mahdollisimman hyvin työssä ja pää-
see aikanaan hyvässä kunnossa vanhuuseläkkeelle. Vuonna 
2015 kuntotestaukseen osallistui 86 henkilöä.

Lisäksi meillä on aktiivista harrastekerhotoimintaa, noin 15 
erilaista harrastekerhoa puutarhakerhosta kaukalopalloker-
hoon. Yrityksen tiloissa järjestetään päivittäin erilaisia ohjat-
tuja treenejä, kuten esimerkiksi kahvakuulaa, kuntonyrkkei-
lyä ja kehon huoltoa. Tähän toimintaan osallistuu viikoittain 
yli 60 henkilöä.

Syksyllä 2015 järjestimme myös selkäklinikan mittauk-
set, joihin osallistui 38 henkilöä. Tällä kertaa tehtiin Mat-
thiass-mittaus, joka mittaa ryhtiä ylläpitävien lihasten toi-
mintakykyä. Suurimmat selkä- ja hartiakipujen aiheuttajat 
ovat tukilihasten heikkous sekä rintarangan jäykkyys. Jokai-
nen osallistuja sai yksilölliset taukorastiliikkeet, joiden avul-
la voi kehittää lihastensa toimintakykyä.

Vuonna 2015 toteutetut työkuntoon ja terveyteen liitty-
vät kampanjat:
• kuntotesti
• selkäklinikkatoimintaa
• SmartFit-kunto- ja ravintovalmennus
• Pyöräilyn Kilometrikisa

Sairauspoissaolojen määrä
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PIDÄMME HUOLTA 
OSAAMISESTAMME

O saaminen on yksi Vantaan Energian perusarvoista. 
Ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät tur-
vaavat konsernin menestyksen ja takaavat luotet-

tavan asiakaspalvelun. Investoimalla henkilöstön jatkuvaan 
kehittämiseen ja hyvinvointiin pyrimme varmistamaan, että 
henkilöstö viihtyy meillä.

KEHITYSKESKUSTELUJA KAKSI KERTAA 
VUODESSA
Esimiehillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä, 
osaamistarpeiden ennakoinnissa sekä seuraajasuunnitte-
lussa, jotta pystymme varmistamaan jatkossakin oikeanlai-
sen ja riittävän osaamisen.

Osaamisen kehittämisestä sovitaan yhdessä henkilön ja 
esimiehen välillä, samalla kun vuosittaisissa kehityskes-
kusteluissa keskustellaan myös vastuiden ja tehtävien ke-
hittämisestä. Käytössämme on myös lyhyempi välikehi-
tyskeskustelu, jossa vuoden puolessa välissä arvioidaan 
tavoitteiden saavuttamista keskittyen erityisesti osaamisen 
kehittämiseen.

Noin kaksi vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä henkilön 
kanssa keskustellaan osaamisen ja tehtävien siirtämisen 
suunnitelmasta sekä työkuntoon ja jaksamiseen liittyvistä 
asioista. Tällä tavoin valmistaudumme tehtävien ja hiljaisen 
tiedon siirtymiseen organisaatiossa.

OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ MONIN ERI 
KEINOIN
Uutena osaamisen kehittämisen muotona käynnistimme 
kolmen muun vantaalaisen yrityksen kanssa verkosto-

mentoroinnin. Verkostomentorointiin osallistui 17 henkilöä. 
Yritysten HR-asiantuntijat etsivät henkilöille parin hänen 
toivomaltaan osaamisalueelta. Parit tapasivat keskimäärin 
kahden kuukauden välein.

Vuonna 2015 järjestimme sisäisiä koulutuksia muun muassa 
toimistojärjestelmistä (Office, Lync, OneNote). Koulutusten 
tavoitteena oli lisätä henkilöstön valmiuksia siirtyä paikatto-
maan työkulttuuriin, jossa suurimmalla osalla henkilöstöstä 
ei ole ns. omaa vakituista työpistettä, vaan työpiste valitaan 
kulloisenkin tehtävän mukaan.

Tuotannon ja lämmönjakelun toimintajärjestelmän käy-
töstä annettiin koulutusta Tuotannon henkilöstölle useaan 
otteeseen. Tehtävien muokkaaminen laajentamalla ja kehit-
tämällä vastuita on myös paljon käytetty tapa lisätä henki-
löstön osaamista.

Vuonna 2015 keskimääräinen koulutuspäivien lukumäärä 
per henkilö oli 4,1. Suurin osa koulutuksista (41,1 %) liittyi 
tutkintoon johtaviin koulutuksiin kuten esimerkiksi voima-
laitoskäyttäjän tutkinnon suorittamiseen. Tähän koulutuk-
seen osallistui 17 henkilöä. 

Lakisääteisiä koulutuksia, joita ovat esimerkiksi työturval-
lisuus- ja tulityökorttikoulutukset, suoritettiin seuraavaksi 
eniten (32,7 %). Ympäristö- ja laatujärjestelmiin liittyviä kou-
lutuksia oli kolmanneksi eniten (9,5 %).
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M iten voisimme kehittää oppimistamme? Vantaan 
Energiassa päätettiin etsiä vastausta tähän kysy-
mykseen lähtemällä mukaan neljän vantaalaisyri-

tyksen verkostomentorointikokeiluun huhtikuussa 2015. 
Yksi pilottihankkeeseen osallistuneista työntekijöistä oli 
Noora Tanninen, johdon assistentti Vantaan Energia Säh-
köverkot Oy:stä.

HENKILÖKEMIAT KOHDILLAAN
Tanninen sai parikseen tiedottaja Camilla Zewi-Kallio-
maan turkishuutokauppayhtiö Saga Fursista. Yhteinen 
nimittäjä naisten välillä oli viestintä, joka oli alkuvuodesta 
liitetty Tannisenkin toimenkuvaan. 

— Meillä synkkasi Camillan kanssa tosi hyvin, Tanninen kertoo. 

Mentorointiparin vanhempaa tai kokeneempaa osapuolta 
kutsutaan mentoriksi, nuorempaa aktoriksi. Nooran roolina 
oli olla aktori ja Camillan mentori, mutta käytännössä yh-
teistyötä tehtiin tasavertaisuuden pohjalta.

— Annettavaa oli kumpaankin suuntaan.
 
Noora ja Camilla tapasivat keskimäärin joka toinen kuukau-
si. Kumpikin vieraili toisen työpaikalla, mutta välillä treffat-
tiin puolueettomalla maaperällä.

— Halusimme rauhoittaa tapaamiset turhilta häiriöiltä ja 
keskittyä täysipainoisesti ajatustenvaihtoon.

UUSIA IDEOITA OMAAN TYÖHÖN
Tapaamisten järjestäminen tuntui joskus vaikealta, mutta 
vaivannäkö kannatti. 

— Ehdottomasti jäätiin plussan puolelle. Saimme niin paljon 
toisiltamme. 

Kokeneena viestijänä Camilla pystyi antamaan Nooralle 
paljon käytännön vinkkejä yritysviestintään. Nooralla puo-
lestaan oli näkemystä ja kokemusta ns. strategiaviestinnästä 
sekä yrityksen verkkosivujen uudistamisesta. 

— Toinen antaa esimerkin, miten voi toimia, Tanninen tiivis-
tää mentoroinnin syvimmän olemuksen.

ULOS BOKSISTA
Noora Tannisen mielestä on hyvä, että mentorointikumppa-
ni tulee toiselta toimialalta. 

— Jos oltaisiin samalta alalta, jäätäisiin helpommin jank-
kaamaan samoja sisäisiä ongelmia. Keskustelu ei lähtisi ulos 
boksista. Eri alojen ihmisten kesken ideoita tulee heiteltyä 
avoimemmin. 

Bonuksena Tanninen mainitsee yleissivistyksen lisääntymisen. 

— Minä en tiennyt mitään turkisalasta, eikä Camilla sähkö-
verkoista.

”Meillä synkkasi tosi hyvin”
Noora Tanninen, johdon assistentti
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Päämäärä Tavoite / toimenpide 2015 Toteutuminen Tavoite / toimenpide 2016

Aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Eettisen ohjeiston laatiminen  
yhteistyökumppaneille.

Tavoite 2015 ei ole toteutunut. Tavoite on edelleen voimassa.

Julkaisemme vuosittain vastuulli-
suusraportin.

Tavoite toteutui. Tavoite on edelleen voimassa.

Aktiivinen ja vuorovaikutteinen vai-
kuttaminen sosiaalisessa mediassa.

Tavoite toteutui. Olemme Facebookissa,  
Twitterissä ja Instagramissa.

Uudistamme asiakaslehtemme.

Yleisökierrokset jätevoimalalla. Tavoite toteutui. Arviolta yli  
9 000 vierailijaa v. 2015. 

Julkaisemme verkkosivuillamme blogin.  
Lanseeraamme uutiskirjeen yksityisasiakkaillemme.

Tiedotamme asiakkaille varautumi-
sesta sähkönjakelun keskeytyksiin.
 

Tavoite toteutui.  Tavoite on edelleen voimassa.

Tiedotamme internetsivuilla jakelu-
verkon rakennuskohteista ja keskei-
simmistä kunnossapitotöistä.

Tavoite toteutui. Jakeluverkon rakennuskoh-
teet -kartta on verkkosivuilla. Keskeisimmät 
kunnossapitotyöt lisätään sivuille seuraavan 
päivityksen yhteydessä.

Opastamme vantaalaisia lajittelemaan ja kierrättämään,  
jotta Vantaasta tulisi Suomen roskattomin kaupunki.

Konsernin yritysturvallisuutta parannetaan Toteutetaan yritysturvallisuuden toi-
minta- ja viestintäsuunnitelma 2015.

Toimenpide- ja viestintäsuunnitelma tehty. Toteutetaan yritysturvallisuuden toimenpide-  
ja viestintäsuunnitelman 2016 toimenpiteet.

Yhteisöllisyys
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ROSKATTOMAN KAUPUNGIN 
PUOLESTA

T eemme työtä viihtyisämmän ja siistimmän asuinympä-
ristön hyväksi yhdessä asukkaiden kanssa. Lokakuus-
sa 2015 julkaisimme manifestin, jossa kaikki kaupun-

kilaiset kutsuttiin talkoisiin roskattoman Vantaan puolesta. 
Tavoitteena ei ole enempää eikä vähempää kuin tehdä Van-
taasta Suomen roskattomin kaupunki – roska kerrallaan. Van-
taan kaupunki on kampanjassa vahvasti mukana.

Roskaton Vantaa -kampanjalla tavoitellaan puhtaamman 
ympäristön ohella parempia kierrätyksen ja lajittelun kansa-
laistaitoja. Tehokas kierrätys on tärkeää myös jätevoimalan 
toimivuuden kannalta: jos ihmiset lopettaisivat lajittelun, 
voimalan kapasiteetti ei millään riittäisi paisuvien jätemää-
rien käsittelyyn. Jätevoimalaan halutaan vain kierrätykseen 
kelpaamatonta sekajätettä.

Jokainen yksityishenkilö, yritys tai yhteisö voi antaa oman 
lupauksensa roskattoman Vantaan hyväksi ja jakaa sen sosi-
aalisessa mediassa (#roskattominkaupunki).

ROSKAPOLIISI AVUKSI
Kampanjan tehostamiseksi rekrytoimme loppuvuodesta 
kymmenen osa-aikaista roskapoliisia, jotka kiertävät mm. 
kouluissa ja taloyhtiöissä jakamassa ympäristö- ja kierrätys-
tietoa. Hakijoita oli 90.

Valittujen joukossa oli sekä naisia että miehiä, ja heidän ikä-
jakaumansa ulottui 16:sta 69:ään ikävuoteen. Roskapoliisit 
liikkuvat Vantaalla talven ja kevään 2016 aikana. Lajittelu-
koulutuksen suorittaneen roskapoliisin voi pyytää paikalle 
kampanjan verkkosivujen kautta (roskatonvantaa.fi). Neu-
vontakäynnit ovat maksuttomia.

Roskapoliisit osaavat kertoa, minne kotona syntyvät erilai-
set jätteet viedään ja mitä niistä sen jälkeen tehdään – uu-
siomateriaaleja vai uusioenergiaa.



80

YHTEISTYÖ KOULUJEN JA 
OPPILAITOSTEN KANSSA

O sallistumme vuosittain messuille, joilla energia-alaa 
opiskelevat vierailevat. Esittelemme yritystämme 
oppilaitosvierailuilla ja kutsumme oppilaita käy-

mään voimalaitoksillemme. Tarjoamme vuosittain kesätyö-
paikan noin 40:lle ja harjoittelupaikan noin 20 nuorelle.

Pärjäsimme erinomaisesti Vastuullinen kesäduuni -kam-
panjassa. Kampanjan tavoitteena on haastaa työnantajat 
tarjoamaan nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyö-

paikkoja. Tänä vuonna osallistujia oli kaikkiaan 262 työnan-
tajaa ja Vantaan Energia sijoittui suurten yritysten sarjassa 
yhdeksänneksi.

Olemme mielellämme mukana opettamassa koululaisille 
työnhakutaitoja ja kierrättämistä Roskapoliisi-kampanjan 
kautta. Olemme myös turvanneet pienten koululaisten suo-
jatien ylitystä lähikoulullamme.

LAJITTELUNEUVONTAA 
JÄTEVOIMALALLA

O lemme järjestäneet jätevoimalavierailuja niin ryh-
mille kuin yksityisillekin henkilöille syksystä 2014 
alkaen.

Tutustumiskierroksilla perehdytään jätteen syntyyn, kierrä-
tykseen ja energiahyötykäyttöön. Lisäksi vierailijat saavat 
tutustua jätevoimalan tekniikkaan ja laajemmin jätteestä 
energiaa -prosessiin. Kokonaisuus käydään läpi kuvin ja sa-
noin pelin, pienoismallin ja ainutlaatuisen äänimaailman 
avulla sekä lyhyellä kiertokäynnillä voimalaan. Esittelyiden 

kesto on keskimäärin puolestatoista kahteen tuntiin.

Vuoden 2015 aikana jätevoimalaan tutustui yhteensä lähes 
9 000 henkilöä. Erityisesti lajittelu ja kierrätys sekä jätevoi-
malan toiminta ja päästöt ovat kiinnostaneet kävijöitä.

Vieraat ovat olleet tutustumiskäynteihinsä erittäin tyytyväi-
siä. Järjestämme voimalavierailuja entiseen tapaan myös 
vuonna 2016.
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TUKEA YHDISTYKSILLE

V antaan Energia osallistuu ympäröivän yhteiskunnan 
tukemiseen lahjoituksin. Vuonna 2015 vastikkeetto-
mia lahjoituksia myönnettiin useille oppilaitoksille 

ja yleishyödyllistä työtä tekeville yhdistyksille ja järjestöil-
le. Lahjoitusten arvo oli noin 39.000 euroa (edellisvuonna  
35.000).

Vuonna 2015 lahjoituksia saivat:
• Metropolia Ammattikorkeakoulu
• Suomen Ilmailumuseosäätiö
• Tekniikan museon säätiö
• Vantaan ammattiopisto VARIA
• Vantaan musiikkiopisto
• Vantaan Kehitysvammaisten tuki ry
• Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö
• Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin lastensuojelu-

liito (Hyvä joulumieli -keräys) 

Sponsoroimme monia Vantaan kulttuuriyhteisöjä ja urhei-
luseuroja; vuonna 2015 konsernilla oli yhteistyösopimukset 
monien eri järjestöjen kanssa.

Olemme näkyvästi esillä vantaalaisissa urheilu- ja va-
paa-ajan halleissa. Liikunnan ja urheilun lisäksi tuemme 
myös kulttuuria ja olemme vahvasti mukana vantaalaisissa 
kulttuuritapahtumissa. Vuonna 2015 teimme yhteistyötä 
muun muassa Tikkurila festivaalin, Vantaan Tanssiopiston, 
Teatteri Vantaan, Vantaan Näyttämön ja BRQ Vantaa Festi-
valin kanssa.

Konsernin periaatteena on jo usean vuoden ollut, että puo-
lueille tai niiden lähipiireille ei anneta suoraa eikä epäsuoraa 
tukea. Vantaan Energiasta ei osallistuta seminaareihin, eikä 
taidetta tai muuta vastaavaa osteta puolueiden tukemiseksi.

MUKANA ALAN JÄRJESTÖISSÄ

V antaan Energian edustajat ovat mukana monissa 
alan järjestöissä, yhteisöissä ja yhteistyöelimissä. 
Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen on mm. Voimaosa-

keyhtiö SF:n ja Svartisen Holding A/S:n hallituksen puheen-
johtaja sekä Huoltovarmuuskeskuksen, Suomen Hyötytuuli 
Oy:n ja Kolsin Voima Oy:n hallituksen jäsen. Lisäksi Laukka-
nen on Helsingin seudun kauppakamarin Vantaan aluejoh-
tokunnan varapuheenjohtaja. Hän toimii myös Suomalai-
sen Työn Liiton valtuuston jäsenenä, Saksalais-suomalaisen 
kauppakamarin johtokunnan jäsenenä sekä Ammattiene-
distämislaitossäätiö AEL:n hallintoneuvoston jäsenenä.

Tuotantojohtaja Marko Ahl on Huoltovarmuuskeskuksen 
alaisuudessa toimivan Voimatalouspoolin Kotimaiset poltto-
aineet -jaoston jäsen, ja kehityspäällikkö Pekka Karjalainen 
on jäsenenä energiantuotannon toimenpideohjelmassa. 
Verkkopäällikkö Heikki Ojansuu toimii jäsenenä Energiate-
ollisuus ry:n lämmönjakelutyöryhmässä ja lämpöpalvelu-
päällikkö Lassi Kortelainen lämmönkäyttötyöryhmässä.

Energiajohtaja Markku Vartia on EPV Energia Oy:n hallituk-
sen varapuheenjohtaja ja Energiateollisuus ry:n sähkön-
tuotantovaliokunnan jäsen. Myyntijohtaja Ilkka Reko toimii 

Adato Energia Oy:n hallituksessa varapuheenjohtajana. 
Salkunhallintapäällikkö Tommi Ojala on Hiilitieto ry:n hal-
lituksen jäsen. Sähköautojen latausoperaattoriyhtiö Liiken-
nevirta Oy:n hallituksen jäsenenä toimii kehitysjohtaja Vesa 
Hynninen. Cleantech-alan kehityshankkeiden saralla toimi-
van Green Net Finland Oy:n hallituksessa on jäsenenä ener-
giastrategiapäällikkö Sami Lehtiniemi.

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Risto 
Lappi on Energiateollisuus ry:n verkkovaliokunnan puheen-
johtaja ja Fingrid Oyj:n verkkotoimikunnan jäsen. Asiak-
kuuspäällikkö Janne Hartikainen on Energiateollisuus ry:n 
asiakkuustoimikunnan jäsen. Verkkopäällikkö Erkki Mikkola 
toimii jäsenenä Adato Oy:n Etelä-Suomen kurssitoimikun-
nassa sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n sähkö- ja 
automaatiotekniikan neuvottelukunnassa.

Energiateollisuus ry:n lisäksi Vantaan Energia -konserni on 
jäsenenä monissa toimialaan liittyvissä järjestöissä, esimer-
kiksi Ilmansuojeluyhdistyksessä ja Suomen Kaasuyhdistyk-
sessä. Konserni on myös Suomen Laatuyhdistys ry:n sekä 
vastuullista liiketoimintaa edistävän Finnish Business & So-
ciety ry:n jäsen.
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”Tuutsä 
uudestaan?”

A biturientti Helmi Nevalainen ja eläkkeellä oleva 
Jukka Matinvesi astuivat roskapoliisipalvelukseen 
joulukuussa 2015. Ennen kentälle menoa Helmi, 

Jukka ja kahdeksan muuta roskapoliisia saivat koulutusta 
jätteiden lajittelusta Vantaan Energian jätevoimalassa. Li-
säksi annettiin vinkkejä esiintymiseen ja sosiaalisen median 
käyttöön.

Kierrätystietojen ja -taitojen vahvistamiseen tähtäävä työ 
käynnistyi joulukuussa kummallakin vauhdikkaasti.

Oma-aloitteisuus on onnistumisen edellytys roskapoliisin-
kin työssä. Vierailukäynnit on järjestettävä pääsääntöisesti 
itse, varsinkin toiminnan alkuvaiheessa.
— Olen lähettänyt sähköpostia kaikkiin Vantaan yläkoului-
hin ja soittanut sitten perään. Nyt on meneillään uusi kierros 
niihin kouluihin, joissa ei ole reagoitu ensimmäiseen yhtey-
denottoon, Jukka selvittää.

Roskapoliisin voi myös pyytää paikalle roskatonvantaa.fi 
-verkkosivuston kautta. Helmi on saanut kutsuja taloyhtiöi-
den kokouksiin, päiväkoteihin ja poliittisen nuorisojärjestön 
vieraaksi. Jukkaa on pyydetty virittämään keskustelua Kivis-
tön asukastilassa pidettävään Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton perhekahvilaan. Vierailun kestoksi riittää hyvin puoli 
tuntia tai kolme varttia.

APLODIT PÄÄLLE
Roskapoliisit on otettu kaikkialla myönteisesti vastaan.
— Päiväkodin lapset olivat tosi innoissaan ja esittivät hir-
veän paljon kysymyksiä, Helmi kertoo.
Lapsia kiinnosti erityisesti se, mihin astioihin erilaiset jätteet 
laitetaan. Asiaa havainnollisti roskapoliisin varusteisiin kuu-
luva lajittelupeli, jota Helmi pelasi yhdessä lasten kanssa.

— Pois lähtiessä lapset kysyivät, että tuutsä vielä uudestaan.
Jukkaa hieman jännitti mennä yläkoulun auditoriossa sa-
tapäisen kuulijajoukon eteen, mutta seitsemäsluokkalaiset 
suhtautuivat elämänkokemusta huokuvaan roskapoliisin 
uteliaan kohteliaasti.
— Minulla oli rekvisiittana kartonki- ja metallijätteitä. Kou-
riintuntuvat esimerkit toimivat hyvinä kiinnostuksen herät-
täjinä.
— Lopuksi sain kunnon aplodit, Jukka myhäilee.

Lajittelun ohella jätevoimala on asia, joka on kirvoittanut 
keskustelua niin nuorempien kuin vanhempienkin parissa.

MUUTOSVOIMAA
Roskapoliiseille maksetaan työkeikkojen perusteella rahal-
lista korvausta, joka voi nousta satoihin euroihin kuussa. Pa-
ras palkkio on kuitenkin merkitykselliseksi koetusta työstä 
saatu hyvä mieli.
— Koen, että saan omalla työlläni muutosta aikaan ja voin 
vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan, Helmi pohtii.
— Olen saanut esiintymisvarmuutta ja oppinut kohtaamaan 
ihmisiä uusissa tilanteissa. Lisäksi olen saanut kokemusta 
kontaktien luomisessa.

Jukka uskoo, että viesti lajittelun tärkeydestä on mennyt hy-
vin perille.
— En kuvittele, että kaikki asiat selviävät kerralla, mutta toi-
von voivani antaa kipinän, joka kannustaa parantamaan jät-
teiden lajittelua kotona.
— Yksi maahan heitetty roska voi tuntua vähäpätöiseltä 
asialta, mutta tuhansista pienistä roskista syntyy suuri kasa, 
josta voidaan tuottaa energiaa jätevoimalassa.

Roskapoliisit
Helmi Nevalainen
ja Jukka Matinvesi



8.

RAPORTOINTI
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LAAJUUS JA PERIAATTEET 

V antaan Energia soveltaa yhteiskuntavastuun rapor-
toinnissaan GRI-standardin G4 (Global Reporting 
Initiative) -ohjeita. Aikaisemmin raportoinnissa on 

noudatettu G3-ohjeita. Raportoinnissa on huomioitu myös 
energia-alan toimialakohtainen ohje. Vantaan Energia on jul-
kaissut yhteiskuntavastuun raportin vuodesta 2002 lähtien. 

Raportin vastaavuutta GRI-ohjeistoon kuvataan GRI-sisältö-
vertailussa. Raportointikausi on 1.1.–31.12.2015, sama kuin 
Vantaan Energian tilikausi.

Oman arviointimme mukaan yritysvastuuraportointimme 
noudattaa GRI G4-raportointiohjeiston suppeaa sovellusta-
soa (core). Tasoarvion on tarkistanut riippumaton, ulkopuo-
linen todentaja Inspecta Sertifiointi Oy core-tason mukai-
sesti. 

Raportin toteutuksessa on otettu huomioon Kirjanpitolauta-
kunnan (KILA) yleisohje toimintakertomuksen laadinnasta. 
Omien tunnuslukujen laskennassa on noudatettu pääosin sa-
moja periaatteita kuin vuoden 2014 raportissa. GRI:n mukai-
set tunnusluvut on laskettu G4-ohjeiston mukaan. Mittarit pe-
rustuvat talous- ja henkilöstöhallinnon laskentajärjestelmiin 
sekä sertifioituun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään. Talou-
den tunnusluvut perustuvat tarkastettuun kirjanpitoon ja 
vahvistettuun tilinpäätökseen. Suurin osa ympäristötiedoista 
pohjautuu viranomaisille raportoitaviin tietoihin ja ulkoisiin 
tutkimustuloksiin. Ulkopuolinen päästökauppatodentaja on 
tarkastanut polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöt. 
Ympäristökustannukset määritellään Kirjanpitolautakunnan 
(KILA) ympäristöyleisohjeen mukaisesti. 

Konsernin itselleen asettamat uusiutuvan energian tavoit-
teet sisältävät osin varmentamatonta uusiutuvaa sähköä. 

Jätteellä tuotetun uusiutuvan sähkön osuutta ei toistaiseksi 
ole varmennettu, vaan sen määrä perustuu Tilastokeskuk-
sen tietoihin.

Raportointi kattaa Vantaan Energia Oy:n ja sen tytäryhtiön 
Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n vastuullisuuteen kohdis-
tuvat vaikutukset vuonna 2015. Osakkuusyhtiöiden toimin-
nasta raportoidaan vain pääkohdat.

YHTEISKUNTAVASTUUN YHTEYSHENKILÖT 

Yhteiskuntavastuun johtaminen
 toimitusjohtaja Pertti Laukkanen
 kehitysjohtaja Vesa Hynninen
   
 Taloudellinen vastuu
 talous- ja hallintojohtaja Maija Siikilä
 Group Controller Tomi Suurnäkki
  
 Henkilöstövastuu
 viestintä- ja henkilöstöjohtaja Mervi Suorsa
 työsuhdeasiantuntija Milla Rajalin
  
 Ympäristövastuu
 ympäristöpäällikkö Hannu Laine
 ympäristöinsinööri Laura Ikäheimo
  
 Raportin koordinointi, toimitusvastuu
 viestintä- ja henkilöstöjohtaja Mervi Suorsa
 tiedottaja Marketta Salokanto 
 tiedottaja Teija Korpela

  
Luettelossa on yhteystiedot henkilöistä, joilta ensisijaisesti 
saa lisätietoja raportin sisältämiltä osa-alueilta. Luettelo ei 
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kata kaikkia raporttityöhön osallistuneita vantaanenergialai-
sia. Vantaan Energian puhelinnumero on 09 829 01 (vaihde). 
Sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@vantaan- 
energia.fi.

VARMENNETTU RAPORTTI
Raportti on julkaistu suomeksi yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi 
konsernin internetsivuilla ovat Vantaan Energia -konsernin, 
emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n ja tytäryhtiö Vantaan Ener-
gia Sähköverkot Oy:n tilinpäätöstiedot liitetietoineen. Ra-
portin tekstejä ei varmennuksen jälkeen päivitetä. 

Riippumaton ja puolueeton Inspecta Sertifiointi Oy on to-
dentanut raportin maaliskuussa 2016. 

Vuoden 2014 raportti julkaistiin huhtikuussa 2015 ja vuoden 
2015 raportti huhtikuussa 2016. Vuoden 2016 yhteiskunta-
vastuusta raportoimme keväällä 2017.

VARMENNUSLAUSUNTO
Vantaan Energia on antanut Inspecta Sertifiointi Oy:lle toi-
meksi varmentaa vuoden 2015 yhteiskuntavastuuraportoin-
tia koskevat tiedot.

Konsernin johto vastaa yhteiskuntavastuuraportin laatimi-
sesta sekä sen sisältämien tietojen keräämisestä ja esittämi-
sestä. Tätä riippumatonta varmennusraporttia ei voida käyt-
tää pohjana arvioitaessa Vantaan Energian suoritustasoa 
sen määrittelemissä ei-taloudellisissa periaatteissa. 

Toimeksianto käsitti yhteiskuntavastuuraportin ympäristö- 
ja sosiaalisen vastuun tietosisällön varmentamisen. Talou-
dellisen vastuun tietojen osalta varmennus perustuu tilin-
tarkastettuihin tietoihin. Toimeksianto käsitti myös Vantaan 
Energian vuonna 2015 myymän tuuli- ja vesisähkön varmen-
tamisen.

Varmennuksen kriteereinä on käytetty Global Reporting Ini-
tiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines G4-ohjeistoa.

Varmennusprosessi sisälsi seuraavat päävaiheet: 
• arvioinnin raportoinnin menettelytavoista ja tiedon 

keräämisestä 
• yksityiskohtaiset tarkastustoimenpiteet 
• raportin eri osa-alueiden yhteyshenkilöiden haastattelut 
• arvioinnin esitetyn tiedon kattavuudesta, oikeellisuudes-

ta ja vertailukelpoisuudesta.

Lisäksi olen arvioinut Vantaan Energian toimintoja ja toi-
mintatapoja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän seuranta-ar-
viointien yhteydessä. Päästökauppalain mukaisissa toden-
nuksissa olen tarkastanut Vantaan Energian tuotantotiedot 
ja tarkkailusuunnitelman mukaisen toiminnan.

JOHTOPÄÄTÖS
Tehtyjen varmennustoimenpiteiden perusteella tietooni 
ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei 
Vantaan Energian vuotta 2015 koskeva yhteiskuntavastuu-
raportti olennaisilta osin anna edellä esitettyjen varmen-
nuskriteerien tarkoittamalla tavalla tasapainoista ja asian-
mukaista selvitystä Vantaan Energian yhteiskuntavastuun 
tuloksista. Tietooni ei myöskään ole tullut seikkoja, jotka an-
taisivat aihetta olettaa, etteivät aikaisempina vuosina rapor-
toidut tiedot ole vertailukelpoisia vuoden 2015 raportin tie-
tojen kanssa. Vakuutan myös, että en havainnut poikkeamia 
ympäristöä koskevien lakivaatimuksien noudattamisessa. 
Vantaan Energian vuotta 2015 koskeva yhteiskuntavastuu-
raportointi vastaa GRI G4 -ohjeiston peruslaajuutta (Core).

Vantaan Energian tuuli- ja vesisähkön varmentamisesta to-
tean, että yhtiön vuonna 2015 asiakkailleen myymä tuuli- ja 
vesisähkö ei ylitä hankittua tuuli- ja vesisähkön määrää. 

Helsingissä 1. huhtikuuta 2016
 
Inspecta Sertifiointi Oy
Helena Kunttu
laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuusjärjestel-
mien pääarvioija, EMAS-todentaja, päästökaupan, sähkön 
tuotantotuen ja alkuperän todentaja.



GRI-sisältövertailu
G4-32 valittu GRI-mukaisuuden soveltamistaso: Oman arviointimme mukaan yritysvastuuraportointimme noudattaa GRI G4-raportointiohjeiston suppeaa sovellustasoa.
Noudatamme myös energia-alakohtaista ohjeistoa.

Strategia ja analyysi Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

G4-1 Ylimmän johdon edustajan lausunto Toimitusjohtajan katsaus

Organisaation profiili Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

G4-3 Organisaation nimi Vantaan Energian lyhyesti

G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brandit sekä tuotteet ja palvelut Vantaan Energia lyhyesti, linkit tuotteisiin ja palveluihin

G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Vantaan Energia lyhyesti, linkki yhteystietoihin

G4-6 Maiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatiolla on merkittävää toimintaa  
tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen yritysvastuun näkökohtien osalta

Energian lähteillä, Luotettavaa energiantoimitusta

G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Vantaan Energia lyhyesti

G4-8 Markkina-alueet Vantaan Energia lyhyesti

G4-9 Raportoivan organisaation koko Vastuullista talousjohtamista, Hyvinvointia  
pääkaupunkiseudulle, Vantaan Energia lyhyesti

G4-10 Henkilöstön määrä Henkilöstö ja työturvallisuus, Tulokset ja tavoitteet Alihankkijoiden henkilöstömäärä 
jaoteltuna työsuhdetyypin mukai-
sesti. Tietoa ei ole saatavilla eikä 
tietoa ole mahdollista saada lähi-
vuosina.

G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Henkilöstö ja työturvallisuus, Tulokset ja tavoitteet Kaikki alihankkijamme 
noudattavat työehtosopi-
muksia.

G4-12 Kuvaus organisaation toimitusketjusta Vastuullista hankintaa

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa  
tai toimitusketjussa raportointijaksolla

Ei merkittäviä muutoksia  
raportointijaksolla.

G4-14 Kuvaus siitä, miten varovaisuuden periaate otetaan huomioon organisaation 
toiminnassa

Riskienhallinta, Riskien kuvaukset

G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden taloudelliset,  
sosiaaliset tai ympäristöperuskirjat, periaatteet tai aloitteet

Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaoganisaatioissa Mukana alan järjestöissä



Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt 
kohdat ja perustelut Lisätiedot

G4-17 Konsernin laskentaraja Vantaanenergia.fi

G4-18 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuuden näkökohdat

G4-19 Olennaiset näkökohdat Vastuullisuuden näkökohdat

G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Vastuullisuuden näkökohdat

G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Vastuullisuuden näkökohdat

G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia.

G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Raportointi

Sidosryhmävuorovaikutus Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt 
kohdat ja perustelut Lisätiedot

G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Vastuullisuus Vantaan Energiassa,  
Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Vastuullisuus Vantaan Energiassa,  
Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

G4-26 Kuvaus sidosryhmätoiminnan tavoista, ml. vuorovaikutuksen tiheys jaoteltuna tapojen ja 
sidosryhmien mukaan sekä maininta, mikäli vuorovaikutus on liittynyt raportin valmisteluun

Vastuullisuus Vantaan Energiassa,  
Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet, ml. kuvaus,  
miten organisaatio on vastannut näihin asioihin. 

Vastuullisuus Vantaan Energiassa,  
Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020

Raportointi Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt 
kohdat ja perustelut Lisätiedot

G4-28 Raportointiajanjakso Raportointi

G4-29 Edellisen raportin päiväys Raportointi

G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportointi

G4-31 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot Raportointi

G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-indeksi

G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raportointi



Hallinto Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

G4-34 Raportoi organisaation hallintorakenne ml. hallituksen alaisuudessa  
työskentelevät valiokunnat, joiden vastuulla on päätöksenteko taloudellisen, 
sosiaalisen ja ympäristövastuun asioissa

Hyvä hallintotapa

Liiketoiminnan eettisyys Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Eettiset periaatteet, yhteiskuntavastuullisuuden  
johtaminen ja tavoitteet 2020

Toimialakohtaisen liitteen yleinen perussisältö Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

EU1 Tuotantokapasiteetti energialähteittäin jaoteltuna Tehokas yhteistuotanto, Energian lähteillä

EU2 Energian tuotanto energialähteittäin jaoteltuna Tehokas yhteistuotanto

EU3 Yksityis- ja yritysasiakkaiden määrä Vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa Käyttöpaikkojen jaottelua teollisuuden, 
palveluiden ja julkisen sektorin välillä ei ole 
mahdollista tehdä.

EU4 Sähköverkoston pituus (ilma- ja maakaapelit/siirto- ja jakelulinjat) Luotettava energiantoimitus

EU5 Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan Päästökauppa

Johtamistavan kuvaus (DMA) Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

G4-DMA Johtamisen kuvaus Yhteiskuntavastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 2020



Talous Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut

Taloudelliset tulokset

EC1 Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo   Vastuullista talousjohtamista

Energia-alan näkökohta: Järjestelmätehokkuus

EU11 Lämpövoimalaitosten keskimääräinen hyötysuhde Tehokas yhteistuotanto

EU12 Siirto- ja jakeluhäviöt (%) Energiahäviöt sähkö- ja kaukolämpöverkoissa

Vantaan energian omat indikaattorit:

Siirto- ja jakeluhäviöt kaukolämpöverkossa Energiahäviöt sähkö- ja kaukolämpöverkoissa

Vantaan Energian oma näkökohta: Kehitys

Älykkäät ratkaisut sähköverkkoon Kehityshankkeet, Älykäs sähköverkko ja sähköinen liikenne

Sähköisen asioinnin kehittäminen Helpointa asiointia



Vesi Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Vantaan Energian veden käyttö
Sektorikohtaista lisävaatimusta ei ole 
kaikilta osin huomioitu. Tieto ei ole 
saatavissa.

EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus Vantaan Energian veden käyttö

EN23 Toiminnassa syntyneet jätteet (t) ja vaaralliset jätteet (t) Jätevedet ja jätteet Ei ole raportoitu täysin GRI:n mukaisesti.

Päästöt Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, Sähkön 
ja lämmön tuotanto, Omien autojen ja aggregaattien 
päästöt ilmaan

EN19 Kasvihuonekaasujen vähentäminen Hiilidioksidivapaata energiantuotantoa, "On oltava 
valmis muutoksiin", "Jätteenpolttoa tarvitaan" Ei ole raportoitu täysin GRI:n mukaisesti.

EN21 Typpi- ja rikkidioksidipäästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Ilmanpäästöt

Jätevedet ja jätteet Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

EN22  Voimalaitosten jätevedet (kuutiota) Jätevedet ja jätteet Ei ole raportoitu täysin GRI:n mukaisesti.

EN24 Merkittävät vuodot Ympäristöpoikkeamat 2015

Määräystenmukaisuus Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

EN29  Ympäristömääräysten rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen ja sanktioiden määrä Ympäristöpoikkeamat 2015

Yleiset Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

EN31  EN31 Ympäristökustannukset ja -investoinnit Ympäristöpoikkeamat 2015

Ympäristö



Vantaan Energian oma näkökohta: Ilmastonmuutoksen hillintä  
Vantaan Energian omat indikaattorit:  Otsikko raportissa

Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

Polttoaineet ja tuotettu energia

Polttoaineiden kulutus (GWh) polttoaineittain Sähkön ja lämmön tuotanto

Tuotettu energia tyypeittäin (GWh) Sähkön ja lämmön tuotanto

Sähköenergian hankinta (GWh) Sähkön ja lämmön tuotanto

Vuoden 2015 keskilämpötilojen vertailu pitkän aikavälin keskiarvoon Vantaalla Sähkön ja lämmön tuotanto

Kaukolämmön polttoainejakauma Sähkön ja lämmön tuotanto

Kasvihuonepäästöt

Kaukolämmön ominaispäästö Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

Uusiutuvan energian osuus tuotannosta (%) Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Uusiutuvan ja päästökaupan ulkopuolisen energian osuus tuotannosta (%) Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät vastuullisuustavoitteet

Vantaan Energian oma näkökohta: Paikalliset ympäristövaikutukset  
Vantaan Energian omat indikaattorit:  Otsikko raportissa

Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

Jätteiden hyötykäyttö Jätevedet ja jätteet



Henkilöstö ja työsuhteet Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut

Työllistäminen

LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön  
vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Indikaattorit; Henkilöstö ja työturvallisuus LA1:ssa on raportoitu vain 2014–2015,  
ei vuoden 2013 tietoja. Lähtijöiden keski-ikä 
raportoidaan jatkossa.

EU15 Eläkkeelle jäävien määrä seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana Indikaattorit; Henkilöstö ja työturvallisuus

Työterveys- ja turvallisuus

LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, 
poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen 
mukaan

Indikaattorit; Henkilöstö ja työturvallisuus Tietoja ei ole kerätty urakoitsijoiden ammattitau-
tien lukumäärästä ja ammattitautien taajuudesta 
sekä tapaturmista johtuvia poissaolopäiviä 
miljoonaa työtuntia kohden.

Koulutus

LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen 
mukaan ja henkilöstöryhmittäin

Indikaattorit; Henkilöstö ja työturvallisuus

LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat 
henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa

Henkilöstö ja työturvallisuus, Pidämme huolta osaamisestam-
me

LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön 
osuus

Indikaattorit; Henkilöstö ja työturvallisuus

Vantaan Energian oma näkökohta: Henkilöstön työkunnon tukeminen

Vantaan Energian omat indikaattorit: Sairauspoissaoloprosentti ja kuntotestiin 
osallistuneiden määrä.

Työkyky ja hyvinvointi ja indikaattorit; Henkilöstö ja 
työturvallisuus.

Vantaan Energian oma näkökohta:  Nuorten työllistymisen tukeminen

Vantaan Energian omat indikaattorit: Kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden määrä Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa

Ihmisoikeudet Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut

Syrjinnän kielto

HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet Indikaattorit; Henkilöstö ja työturvallisuus



Yhteiskunta Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut

Korruption vastaisuus

SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Vastuullista hankintaa

Poliittinen vaikuttaminen

SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Vantaan Energia ei ole antanut poliittisia tukia.

Kilpailun rajoittaminen

SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markki-
na-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

Vantaan Energialla ei ole kilpailuoikeudellisten säännösten 
rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttöön liittyviä oikeustoimia.

Määräystenmukaisuus

SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen  
rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

Vantaan Energialla ei ole merkittäviä lainsäädännön ja 
säännösten rikkomiseen liittyviä sakkoja tai ei-rahallisia 
sanktioita.  

Energia-alan näkökohta: Kriisi- ja poikkeustilanteisiin varautuminen

Kriittisten toimijoiden ja urakoitsijoiden sitouttaminen Energian toimitusvarmuuteen liittyvät vastuullisuustavoitteet

Vantaan Energian oma näkökohta: Tavaroiden ja palveluiden toimittajien 
kelpoisuusvaatimuksena vastuullisuus

Vantaan Energian oma indikaattori: Eettiset ohjeet.  Vastuullista hankintaa



Tuotevastuu Otsikko raportissa
Raportoimatta jätetyt  
kohdat ja perustelut Lisätiedot

Tuote- ja palvelutiedot

PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Helpointa asiointia

Energia-alan lisäys näkökohtaan asiakkaiden terveys ja turvallisuus

PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien  
määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaolteltuna 
lopputulosten  mukaan

Raportointikaudella ei ole 
havaittu määräysten tai va-
paaehtoisten periaatteiden 
rikkomuksia liittyen tuot-
teiden elinkaaren aikaisiin 
terveys- ja turvallisuusvaiku-
tuksiin.

EU25 Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit  
ja korvaukset

Indikaattorit: Henkilöstö ja työturvallisuus

Energia-alan näkökohta: Saatavuus

EU26 Energiapalvelujen tavoittamattomissa olevan väestön määrä (%) yrityksen  
toimialueella

Ei energiapalvelujen tavoitta-
mattomissa olevaa väestöä.

EU28 Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys Energiantoimitushäiriöt 

EU29 Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Energiantoimitushäiriöt 

EU30 Voimalaitosten käyttöaste jaoteltuna energialähteiden mukaan Luotettavaa energian toimitusta

Vantaan Energian omat indikaattorit

Lämmönjakelun häiriöt Energiantoimitushäiriöt 
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JÄTEVEDET JA JÄTTEET

V antaan Energian toiminnasta ei aiheudu puhdista-
mattomia päästöjä vesistöihin, sillä kaikki jätevedet 
johdetaan kaupungin viemäriverkkoon. Martinlaak-

son voimalaitoksesta johdettiin jätevettä viemäriin vajaat 
11 000 m3 vuonna 2015 (7 000 vuonna 2014).

Jätevoimalalla jätevesiä syntyi yhteensä 227 000 m3 
(260 000 vuonna 2014). Jäteveden samoin kuin prosessissa 
tarvittavan kaupunkiveden määrää pyritään yhä vähentä-
mään hyödyntämällä savukaasulauhde tehokkaammin lai-
toksen raakavedeksi.

Suurin osa lentotuhkasta, jota syntyy Martinlaakson voima-
laitoksella energiantuotannon sivutuotteena, toimitetaan 
Rudus Oy:lle. Rudus hyödyntää lentotuhkaa betonin ja as-
faltin raaka-aineena. Kaikki pohjatuhka käytetään maara-
kennusmateriaalina kaatopaikkojen sulkemisessa ja maise-
moinnissa.

2013 2014 2015

Tavanomaiset jätteet yhteensä 32 003 70 981 90 669

Käsittelytavan* mukaan jaoteltuna:

Uudelleenkäyttö ja kierrätys 26 187 66 723 88 249

Kompostointi 7 8 16

Poltto 109 195 130

Kaatopaikka 246 85 227

Säilytys ja läjitys 5 454 3 970 2 054

Vaaralliset jätteet yhteensä 32 7 931 12 964

Käsittelytavan* mukaan jaoteltuna:

Uudelleenkäyttö ja kierrätys 12 116 8

Poltto 20 146 93

Kaatopaikka 0 7 669 12 862

Toiminnassa syntyneet jätteet (t)

Osa lentotuhkasta ja rikinpoiston lopputuotteesta toimi-
tetaan Nordkalk Oy:n Tytyrin kaivokselle, missä niitä käy-
tetään kaivoksen täytteeksi. 99 % Martinlaakson voimalai-
toksen jätteistä hyötykäytettiin tai sijoitettiin muualle kuin 
kaatopaikalle vuonna 2015. Noin prosentti jätteistä sijoitet-
tiin vaarallisen jätteen kaatopaikalle.

Jätevoimalan jätteistä hyödynnettiin 51 % vuonna 2015. Li-
säksi 34 % jäi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) 
välivarastoon odottamaan hyötykäyttöä tulevaisuudessa. 
Loppuosa sijoitettiin vaarallisen jätteen kaatopaikalle.

Jätevoimalan energiantuotannossa syntyvä pohjakuona 
ja lentotuhka toimitetaan HSY:lle. Kuonaa hyödynnetään 
muun muassa kaatopaikan rakenteissa ja tuhkan stabiloin-
nissa. Muita käyttökohteita etsitään koko ajan. Lentotuhka 
ja savukaasun puhdistusjäte toimitetaan Ekokem Oy:n vaa-
rallisen jätteen kaatopaikalle.

*Käsittelytapa on saatu jätehuoltoyhtiöltä



97

VANTAAN ENERGIAN 
VEDENKÄYTTÖ

S ähkön ja lämmön tuotantoon sekä lämmön jakeluun 
kaukolämpöverkossa tarvitaan paljon vettä. Veden-
käytöllä ei ole kuitenkaan merkittäviä vaikutuksia 

vesilähteisiin.

Energiantuotannon ja lämmönjakelun vedenkulutus voima-
laitoksilla vuonna 2015 oli yhteensä 257 000 m3 (edellisvuon-
na 406 000 m3). Pohjavettä käytettiin neljällä sähköasemalla 
kymmenisen kuutiota. Kaukolämmön lisäveden kulutus oli 
53 000 m3, mikä oli 8 500 m3 vähemmän kuin vuonna 2014 
(62 000 m3).

Martinlaakson voimalaitoksen tuotantoon käytettiin proses-
sivettä 66 000 m3 (61 000 v. 2014). Rikinpoistossa hyödynne-
tään muista kulutuskohteista kerättyjä kierrätettäviä vesiä. 
Voimalaitosprosessissa syntyviä keruuvesiä voidaan käyttää 
lisävetenä kaukolämmön jakelussa.

Jätevoimalan tuotantoprosessissa kului kaupunkivettä 
161 000 m3 vuonna 2015 (276 000 v. 2014). Käsitellyllä savu-

kaasulauhteella korvattiin kaupunkivettä 51 000 m3:n 
edestä, mikä vastaa yli kolmasosaa muodostuvasta sa-
vukaasulauhteesta.

OMIEN AUTOJEN JA AGGREGAATTIEN 
PÄÄSTÖT ILMAAN
Seuraavassa taulukossa on esitetty omien autojen ja 
aggregaattien hiilidioksidipäästöt kolmen viime vuo-
den ajalta:

Lähde 2013 2014 2015

Pintavedet 0 0 0

Pohjavesi 10 10 10

Sadevesi 0 0 0

Vesijohtoverkostosta otettu vesi 254 842 467 137 322 032

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin (m3)
Omien autojen hiilidioksidipäästöt
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2013 2014 2015 Indikaattori

Henkilöstömäärä vuoden lopussa 373 358 346 G4-10

Keskimääräinen henkilöstömäärä 369 367 355 G4-10

Naisten %-osuus henkilöstöstä 26,2 23,6 23,6 G4-10

Vakituisten työsuhteiden %-osuus 96,7 96,1 95,4 G4-10

Vakituiset osa-aikaiset, %-osuus vakituisista työsuhteista 2,5 2,6 2,0 G4-10

Naisten lukumäärä vakituisissa osa-aikaissa työsuhteissa 6 7 4 G4-10

Miesten lukumäärä vakituisissa osa-aikaisissa työsuhteissa 3 3 3 G4-10

Määräaikaisten työsuhteiden %-osuus 3,3 3,9 4,6 G4-10

Naisten %-osuus vakituisissa työsuhteissa 25,2 22,7 21,1 G4-10

Naisten %-osuus määräaikaisista työsuhteissa 41,2 35,7 25,0 G4-10

Työehtosopimusten piirissä olevin %-osuus 99,9 96,6 96,5 G4-11

Kehityskeskusteluiden piirissä olevien %-osuus 100 100 100 G4-LA11

Syrjintätapaukset 0 0 0 G4-HR3

Urakoitsijoiden henkilömäärä NA 559 643 G4-10

Keski-ikä 45,3 45,1 44,8 Oma indikaattori

Naisten keski-ikä 45,8 45,8 45,7 Oma indikaattori

Miesten keski-ikä 45 44,9 43,8 Oma indikaattori

Kesätyöntekijöiden määrä 42 40 32 Oma indikaattori

Harjoittelijoiden määrä 20 17 18 Oma indikaattori

Työsuhteen keskipituus 12,8 12,7 15,2 Oma indikaattori

Henkilöstötiedot

HENKILÖSTÖ JA
TYÖTURVALLISUUS
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2015 2014

Miehet Naiset Miehet Naiset

Uudet työntekijät

Vakituiset 4 1 13 1

Määräaikaiset 20 10 12 6

Lopettaneet työntekijät

Vakituiset 7 3 7 10

Määräaikaiset 1 2 0 0

Eläköityneet 8 5 11 4

Aloittaneet ikäryhmittäin

<30 21 9 16 4

30–50 3 2 10 2

>50 0 0 0 0

Yhteensä 24 11 26 6

Lopettaneet ikäryhmittäin

<30 3 1 0 0

30–50 5 3 7 6

>50 8 6 11 8

Yhteensä 16 10 18 14

Tulovaihtuvuusprosentti

<30 77,8 128,6 66,7 100

30–50 2,08 4,8 6,8 4,7

>50 0 0 0 0

Lähtövaihtuvuusprosentti

<30 11,1 14,3 0 0

30–50 3,5 7,1 4,8 14

>50 8,2 20,7 11,5 25,8

Työsuhdetiedot



2015 2014 2013

Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet Yhteensä Naiset Miehet GRI indikaattori

Työtapaturmien lukumäärä (LTA>1) 12 0 12 9 1 8 5 1 4 G4-LA6

Työmatkatapaturmien lukumäärä (LTA>1) 4 2 2 0 0 0 6 6 6 G4-LA6

Tapaturmista johtuvat poissaolopäivät yhteensä  
(työ- ja työmatkatapaturmat) (LATA>1) 174 19 155 75 43 32 217 174 43 G4-LA6

Tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden (LTA>1) 21,3 0 28,6 15,3 7,9 18,5 8,7 NA NA G4-LA6

Tapaturmista johtuneet poissaolopäivät miljoonaa 
työtuntia kohden 295,5 124,1 299,4 127,7 81,3 195 172,5 NA NA G4-LA6

Ammattisairaukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G4-LA6

Ammattisairauksien taajuus miljoonaa työtuntia kohden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G4-LA6

Sairauspoissaoloprosentti 3,3 1,1 2,1 3,1 1,1 2 3,5 NA NA G4-LA6

Henkilömäärä työturvallisuustoimikunnassa 12 2 10 12 2 10 16 3 16 G4-LA5

Urakoitsijoiden työtapaturmien lukumäärä (LTA>1) 4 0 4 NA NA NA NA NA NA G4-LA6

Urakoitsijoiden työtapaturmista johtuvat  
poissaolopäivät (LTA>1) 21 0 21 NA NA NA NA NA NA G4-LA6

Tietoja ei ole kerätty urakoitsijoiden ammattitautien lukumäärästä ja ammattitautien taajuudesta sekä tapaturmista johtuvia 
poissaolopäiviä miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2013 jätevoimalan rakennushankkeessa tapahtui urakoitsijalle kuolemaan 
johtanut työtapaturma. Vantaan Energiaa vastaan ei ole ollut turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä oikeudellisia toimia.

Työturvallisuustiedot
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2013 2014 2015

Yksityisasiakkaat 85 659 79 967 82 153

Yritysasiakkaat 14 466 14 393 14 554

Yhteensä 100 125 94 360 96 707

2013 2014 2015

Lämpöasiakkaat 4 377 4 563 4 637

Sähkön käyttöpaikat

Lämmön käyttöpaikat

ASIAKASTIEDOT
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