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LISTAAMATTOMAT KAUPALLISET YHTIÖT

Vapo Oy

VALTION OMISTUSOSUUS

OMISTUKSEN STR ATEGINEN INTRESSI
Varmistaa kotimaisten polttoaineiden saatavuus 
energiatuotantoon kaikissa olosuhteissa

HALLITUS 22 .9.2016
Jan Lång (pj), Tuomas Hyyryläinen, Risto Kantola, 
Hannu Linna, Pirita Mikkanen, Minna Pajumaa, 
Minna Smedsten, Markus Tykkyläinen 

TOIMITUSJOHTAJA
Tomi Yli-Kyyny

Vapo toimittaa energia-asiakkailleen turvetta ja puupolt-
toainetta ja tuottaa lämpöä ja sähköä paikallisista raaka-
aineista. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös puutarhatuot-
teet ja ympäristöliiketoimintaratkaisut.

KANNATTAVUUDEN PARANTAMISESSA 
ONNISTUTTIIN

Liikevaihto touko-joulukuussa 2016 jäi edellisen tilikau-
den tasosta johtuen vuoden 2016 alussa tapahtuneesta 
sahaliiketoiminnan myynnistä. Liiketulos kuitenkin parani 
erityisesti kustannussäästöjen ja varastotasojen alentami-
sen ansiosta. Yhtiö myi 2.1.2017 omistamansa 45 prosen-
tin osuuden puunhankintayhtiö Harvestiasta. 

30.4.2017 päättyvällä tilikaudella Vapon liikevaihto tulee 
jäämään edellistä tilikautta alhaisemmaksi sahaliiketoi-
minnan myynnin johdosta. Kannattavuuden odotetaan 
edelleen paranevan tehokkuuden paranemisen myötä. 
Uudet liiketoiminnat eivät tuota merkittävää liikevaihtoa 
vielä kuluvalla tilikaudella.

EU-tasolla vielä kesken oleva puun energiakäytön kestä-
vyyskriteereistä sopiminen on uhka turpeen kilpailukyvylle 
tuontipolttoaineisiin verrattuna. Biomassan ja turpeen 
poltossa muodostuvien päästöjen raja-arvot tiukentu-

nevat oleellisesti kun taas hiili on saamassa lievemmät 
päästörajat.

Vapon tavoitteena on toteuttaa kesään 2017 mennessä 
omistusjärjestely, jossa se luopuu lähes kaikesta maan-
omistuksestaan siten, että se voi jatkaa vuokralaisena 
aikaisemmin omistamiensa maiden hyödyntämistä. Tavoit-
teena on hakea tehokkuutta raaka-aineen hankintaan 
ja taseen käyttöön ja vapauttaa pääomia muun liiketoi-
minnan kehittämiseen. Jo nyt turvetuotannossa olevista 
maa-alueista noin kolmasosa on vuokrattu ulkopuolisilta 
maanomistajilta.

VASTUULLISUUS ON TUOTTAVAN 
LIIKETOIMINNAN PERUSTA

Vapon vastuullisuus painottuu ympäristövastuuseen ja 
toimenpiteisiin, joilla yhtiö on minimoinut ympäristö- ja 
vesistövaikutuksiaan. Vastuullisuuden neljä pääpainopis-
tettä ovat: toimitusvarmuus, uusiutuminen ja kotimaisuus, 
ympäristövaikutukset, paikallinen vaikuttavuus ja vastuu 
henkilöstöstä.

50,1 %

  TUNNUSLUKUJA     5/2015         
-4/2016

5/2014
-4/2015

Liikevaihto M€ 459,8 486,9

Liikevoitto M€ 8,6 36,9

Liikevoittoprosentti % 1,9 7,6

Taseen loppusumma M€ 795,0 838,2

Omavaraisuusaste % 36,8 37,3

Nettovelkaantumisaste % 130,1 132,3

Oman pääoman tuotto % -1,5 6,6

Sijoitetun pääoman tuotto % 2,2 6,2

Henkilöstö yhteensä 30.4. 803 928

Henkilöstö Suomessa 30.4. 545 692

Osinkosumma M€ 4,0 12,0

Valtion saama osinko M€ 2,0 6,0

Investoinnit M€ 38,5 88,4

Johtoryhmän sukupuolijakauma n/m 2/11 3/9

Hallituksen sukupuolijakauma n/m 2/4 2/4




