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Ägarkommuner och servicepunkter

Östra Nylands Avfallsservice är ett kommunägt aktiebolag som sköter servicen inom den 
avfallshantering som kommunerna ansvarar för. Ägarkommunerna är Borgå, Sibbo, Lovisa, 
Borgnäs och Askola. Avfallshanteringen sköts utgående från kundernas behov, kostnadsef
fektivt och miljövänligt.

Östra Nylands Avfallsservice Ab
Ankaregatan 8, 06100 Borgå tfn 020 637 7070
kundtjänst, tfn 0200 70707 (lna/mta) 
neuvonta@iuj.fi
www.iuj.fi
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Fungerande tjänster och nöjda kunder
Avfallshanteringstjänsterna utvidgades år 2010; in
samling av kartong inleddes vid fastigheter med minst 
20 bostäder, mottagningstjänsterna vid Domargårds 
avfallscentral förnyades för små laster och en ny små
avfallsstation byggdes i Askola. 
Tillstånden för den nya avfallscentralen som planeras 
för Sköldvik vann under verksamhetsåret laga kraft 
och förberedelserna för schaktningsarbetena på områ
det påbörjades.

Kostnadseffektivitet
Det fanns inget behov av att höja avfallsavgiftstaxan 
för blandavfallstransporterna. Ekoavgiften höjdes för 

4
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1 År 2010 i korthet
första gången sedan den tagits i användning år 2005. 
År 2010 var avfallshanteringsavgifterna för privathus
hållen inom verksamhetsområdet i medeltal 115 euro 
per år i flervåningshus och radhuslängor, och i egna
hemshus i medeltal 185 euro per år. 

Minskning av utsläppen från 
avfallshanteringen
Vi fortsatte gynna avfallsåtervinning också år 2010. 
Hela 80 % av invånarnas avfall gick till återvinning. 
Vid Domargårds avfallscentral satsades på en effekti
vering av vattenkontrollen och uppsamlingen av de
ponigaser. Uppsamlingen av deponigaser effektivera
des genom tre nya uppsamlingsbrunnar.

Ekonomi 2008 2009 2010
Omsättning sammanlagt (M€) 9,3 9,4 10,6
Omsättning/invånare (€) 102,0 101,5 114,8
Köptjänster av omsättningen(%) 54,9 68,1 58,0
Avfallsskattens andel  av omsättningen (%) 18,7 10,1 11,8
Investerings utgifter (%) av omsättningen 12,1 21,3 9,9
Avskrivningarnas andel (%) av omsättningen 8,8 7,8 8,6
Rörelseresultat (%) av omsättningen 9,4 1,8 3,5
Soliditetsgrad (%) 32,4 26,5 26,5

Personal  2008 2009 2010
Antal anställda 31.12. (st.)  26 31 31
Alla årsverken (årsv)  23,5 25,6 25,7
Personalens genomsnittliga ålder (år)  42,3 43,6 42,7

Hushållens avfallsmängder (kg/inv.) 2007 2008 2009 2010 
Blandavfall som deponerat på avstjälpningsplatsen 234 207 80 71
Blandavfall som levererats till energiutvinning 0 24 149 160
Bioavfall (insamling vid fastigheter) 43 46 49 48
Kartong (ekopunkter och 2010 insamling vid fastigheter 4,3 4,9 5,5 9,0
Glas (ekopunkter) 3,7 4,0 4,2 4,3

År 2010 
33 932 st. fastigheter omfattas av avfallshanteringen
602 706 st. kärl tömdes under året
6 euro/tömning genomsnittlig tömningsavgift för avfallskärl  (240 l kärl)
25 euro/år  ekoavgift för fast bostad
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Under verksamhetsåret fortsatte vi att utveckla avfallshan
teringstjänsterna för kommuninvånarna: insamling av kar
tong vid fastigheter med minst 20 familjer inleddes, mottag
ningstjänsterna för små laster vid Domargårds avfallscentral 
förnyades och det byggdes en ny småavfallsstation i Askola. 
 
Basservicen inom avfallshanteringen som hemmen erbjuds 
börjar vara i ordning på vårt område. Kvaliteten på avfalls
transporterna är hög, det finns fungerande system för sorte
ring och återvinning och avfallet från hemmen går sällan till 
avstjälpningsplatsen. 

Avfallshanteringens pris är en central del av dess kvalitet. År 
2010 betalade en familj i ett egnahemshus inom vårt områ
de i medeltal 15 euro i månaden för sin avfallshantering. För 
den summan hämtades avfallet hemifrån med två veckors 
intervaller och behandlades i avfallskraftverket till en ofar
lig form. Därtill betjänar vi invånarna genom ett nätverk av 
ekopunkter samt fem småavfallsstationer vars återvinnbart  
och farligt avfall mottas avgiftsfritt. 

År 2010 var ur ekonomisk synpunkt ett gott år för bolaget. Om
sättningen ökade till 10,6 miljoner euro och klart mera avfall 
mottogs än år 2009. Ökningen av avfallsmängderna visar att 
den ekonomiska recessionen börjar vara bakom oss. Räken
skapsperioden uppvisade en vinst på 31 699 euro. I enlighet 
med bolagsordningen delar vi inte ut dividender till våra ägare. 

Under verksamhetsåret gjorde vi en reservering på 950 000 
euro för tillslutning och eftervård av gamla avstjälp
ningsplatser på ett korrekt sätt. Investeringar gjordes för 1 
053 690 euro och tillslutningsarbeten vid gamla deponier 
utfördes för cirka 280 000 euro.

Utvecklingen av avfallshanteringens effektivitet och kvalitet 
är även i fortsättningen en central målsättning för oss. Som 
nya tjänster har vi planerat bland annat hämtning av gam
la möbler och kylskåp samt insamling av återvinnbart avfall 
vid fastigheterna utöver insamlingen vid ekopunkter. Til
läggstjänsterna förbättrar kvaliteten på avfallshanteringen 
och underlättar våra kunders vardag.

Vid miljöministeriet bereds som bäst ett förbud som innebär 
att kommunalt blandavfall inte längre kommer att hopas 
på avstjälpningsplatserna. På vårt område leder det här in
te till några stora förändringar vad gäller avfallshanteringen 
för hemmen och de offentliga fastigheter som kommuner
na ansvarar för. Av detta avfall gick 80 % till återvinning eller 
brändes till energi år 2010. 

För företagsavfallets del orsakar det nya förbudet betydligt me
ra huvudbry. En betydande mängd av företagens kommunala 
avfall som inte återvinns deponeras fortfarande på Domar
gårds avstjälpningsplats. Så kan man inte längre göra då förbu

det för avstjälpningsplatser träder i kraft. Enligt uppskattning 
skulle detta ske år 2015 eller 2016. 

Kommunerna och det kommunala bolaget ansvarar inte för 
hur företagens avfallshantering ordnas. Vi har producerat des
sa tjänster i flera år, eftersom företagen har haft behov av dem. 
Samarbetet har fungerat väl och har varit till nytta för båda par
terna. Då deponering på avstjälpningsplatserna förbjuds, be
hövs nya investeringar för hantering av företagsavfall. Alla som 
överväger sådana investeringar blir också tvungna att fundera 
över riskerna i anslutning till dem.

Även vi begrundar vår roll då det gäller företagens avfalls
hantering. Om vi investerar i en kapacitet som ersätter avstjälp
ningsplatserna riskerar vi att företagsavfallet ändå sänds till 
hantering någon annanstans. Om vi i fortsättningen inte er
bjuder tjänsterna till företag som producerar kommunalt avfall, 
försvagas tjänsteutbudet betydligt vad gäller avfallshanterin
gen inom vårt område. Situationen är inte lätt.

Riksdagen godkände den reviderade avfallslagen i mars 2011. 
Lagen behandlades ingående och den gav upphov till ivriga 
diskussioner inom branschen. Det skedde inga stora ändringar 
i lagen och kommunernas ansvar förblir ungefär detsamma. 
Den snabba utvecklingen inom avfallsbranschen kommer sä
kerligen att fortsätta ännu i flera år.

År 2010 var av stor betydelse för oss eftersom vi i novem
ber började flytta marksubstanser från området för den 
planerade avfallscentralen i Sköldvik. Därefter ska bergma
terial sprängas på området för att ge plats åt avfallscentra
len. Sprängningsentreprenaden är omfattande och tar flera 
år. Det ger oss tid att fundera över vilken slags avfallscentral 
som vi behöver för vårt område. 

Jag vill tacka våra kunder, samarbetspartners, ägare och per
sonal för år 2010.

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör
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2Verkställande direktörens översikt
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Östra Nylands Avfallsservice har som uppgift att er
bjuda fungerande och kostnadseffektiva avfallshante
ringstjänster som är bra för kunderna och för miljön. 
Avfallshanteringen utvecklas och underhålls i nära 
sam arbete med ägarkommunerna och avfallshante
ringsbolag, experter och kunder. Våra kunder är de pri
vata hushållen inom området och de offentliga aktö
rerna samt en del av företagen.

Som grund för Östra Nylands Avfallsservice Ab:s verk
samhet finns verksamhetssystemen ISO 9001 och ISO 
14001, och målsättningarna för år 2010 var följande:
– Priserna ska hållas under Finlands medelnivå (jäm

fört med bolag som ska uppfylla  
motsvarande krav i lagstiftningen) 

–  Vi svarar i servicetelefonen inom minst 90 sekunder 
(i årsgenomsnitt) 

–  Felnivån för avfallstransporterna är lägre än ett fel 
per tusen tömningar (per kommun i årsgenomsnitt) 

–  Vattenmängden i avfallscentralen som ska avlopps
regleras ska minskas med 25 %

–  Lakvatten rinner inte över i avfallscentralen 
–  Minst 80 % av deponigaserna som uppstår i avfall

scentralen ska tas tillvara  
(då de slutliga ytkonstruktionerna är klara)

–  Uppföljningsverktygen för data om avfallsflöden 
och utsläpp ska förbättras 

–  Andelen anställda som är mycket eller ganska nöjda 
med sin arbetsplats växer

Verksamhet och målsättningar3
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Verkställande direktör 
Juha-heikki Tanskanen

Ägarkommunerna 
Bolagstämma

Styrelse

Utvecklingschef
Vesa Heikkonen

byggarbeten, utvecklingsprojekt, 
arbetarskydd

Kvalitets och miljöexpert 
Johanna Rusanen

miljölov och -övervakning, 
verksamhetssystem

EKONOMI OCH PERSONAL 
Ekonomichef 

Suvi Laaksonen
ekonomi och personal

INFORMATION OCH RÅDGIVNING 
Informatör 

Katariina Lossi
information

MOTTAGNINGSTJÄNSTER 
Driftschef 

Teemu Ruuttila
avfallsstationer

TRANSPORTTJÄNSTER 
Servicechef 
Tuija Klaus

transporter, kundtjänst

4 personer 7 personer 4 personer1 person

Östra Nylands Avfallsservice reducerar aktivt utsläppen från 
avfallshanteringen, främjar återanvändning och återvinning av avfall 
samt informerar sina kunder om hur deras vardag kan bli mera ekologisk.
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Medlemmarna i 
ledningsgruppen 
för Östra Nylands 

Avfallsservice från höger 
utvecklingschef Vesa 
Heikkonen, kvalitets- 

och miljöexpert Johanna 
Rusanen, verkställande 

direktör Juha-Heikki 
Tanskanen, servicechef 
Tuija Klaus, informatör 

Katariina Lossi och 
ekonomichef Suvi 

Laaksonen. På bilden 
saknas driftschef Teemu 

Ruuttila.

Östra Nylands 
Avfallsservices 

styrelsemedlemmar 
under verksamhetsåret 

från höger Anna 
Metsoila, Kari Hagfors, 

Magnus Åström (vice 
ordf.), Matti Nuutti 

(ordf.), Jaakko Isotalo, 
Tommi Puotila och 
Otto Oksanen och 

verkställande direktör 
Juha-Heikki Tanskanen.
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År 2010 utvidgades avfallshanteringstjänsterna 
vid fastigheterna så att de nu även omfattar insam-
ling av kartong direkt från fastigheterna. Cirka 500 
bostads- och företagsfastigheter anslöts till insam-
lingen. Redan under år 2010 insamlades 250 ton 
kartong till nytt råmaterial. 

Helhetsservicen blir allt populärare
I och med att kartonginsamlingen inleddes har allt fler 
kunder bestämt sig för avfallshanteringens helhetsser
vice. Östra Nylands Avfallsservice levererar de avfalls 
och återvinningskärl som fastigheterna behöver och 
tömmer dem enligt avtal. Det känns lätt att använda 
hyrda kärl, kärlen förs ut till kunden och byts ut om de 
går sönder. Östra Nylands Avfallsservices insamling vid 
fastigheterna omfattade under verksamhetsåret in
samling av blandavfall, bioavfall och kartong. År 2011 
utvidgas insamlingen vid fastigheterna till insamling 
av glas och metall.  

Avfallet transporteras också med båt
Östra Nylands Avfallsservice sköter avfallshanteringen 
som ägarkommunerna ansvarar för och alla invånare 
garanteras goda avfallshanteringstjänster. Största de

len av invånarna har valt att sköta avfallshanteringen 
genom eget avfallskärl. År 2010 använde 24 500 fas
tigheter ett eget avfallskärl, 4 000 fastigheter använ
de ett gemensamt kärl med grannen, 1 000 fastighe
ter använde ett kärl i en småbåtshamn eller ett väg
lag och 3 500 fastigheter använde Östra Nylands Av
fallsservices blandavfallspunkter. I Sibbo inre skärgård 
är det också möjligt att ansluta sig till båttransporten 
av avfall. Invånarnas avfall hämtas då vid bryggan på 
i förväg avtalat datum. Denna unika service användes 
under verksamhetsåret av 110 skärgårdsfastigheter. 

Konkurrensutsättning minskar på 
kostnader och onödiga körningar
Regelbunden konkurrensutsättning gör transporterna 
effektivare. Under år 2010 konkurrensutsattes utöver 
kartonginsamlingen också uppsamlingen av bioavfall, 
och därmed togs en sopbil med flera fack i använd
ning. I samma sopbil sätts både bioavfall och kartong. 
Bilen har skilda fack för de olika avfallsmaterialen och 
de töms på olika platser för vidarehantering. Sopbilar 
med flera fack minskar på miljöeffekterna och kostna
derna – en bil i stället för två sköter tömningarna. 

T J Ä N S T E R

Via Östra Nylands Avfallsservices transporter går avfallet i huvudsak till återvinning. Bioavfall och 
kartong sänds till industrin och blir till ny råvara. Av det insamlade blandavfallet gick 85 % till 
energiutvinning och 15 % till slutdeponering.

Klimateffekterna från avfallsinsamlingen ska reduceras genom planering och konkurrensutsättning. 
Av de transportarbeten som konkurrensutsattes år 2010 krävdes att transportmaterielen var av klass 
Euro 4 och dessutom att chaufförerna hade gått en kurs i ett ekonomiskt körsätt. 
En förutsättning är också att transportföretagarna rapporterar bränslekonsumtionen.

Östra Nylands Avfallsservice Ab fick i tävlingen Framtidens hållbara kommun ett innovationspris 
för sin idé att använda avfallskärl med flera fack för bostadsfastigheter. Dessa skulle sedan tömmas 
och vägas i en sopbil med flera fack. Det nya med den här idén är att insamling i flera fack 
kombineras med vägning och att detta kan användas också i omfattande kommunala entreprenader. 
Idén utvecklas i samarbete med Tekes, transportföretagarna och avfallskärlstillverkarna. 
Målsättningen är att underlätta och främja återvinning av avfall samt att minska på utsläppen från 
avfallstransporterna. 

Avfallstransporter4
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T J Ä N S T E R

Samarbetspartners 2010

Transport av avfall:
HFT Network Oy/Environet Oy
Lassila & Tikanoja Oyj 
Porvoon Huoltomiehet Oy
SITA Finland Oy
Strand PG (transport med båt)

Transport av bioavfall:
SITA Finland Oy (fram till 31.5.2010)
HFT Network Oy/Environet Oy (från och med1.6.2010)

Transport av kartong:
HFT Network Oy/Environet Oy  
(från och med1.2.2010)

Kärltransporter: 
Kuljetusliike KimJohan Nuikka Ky

Östra Nylands 
Avfallservices insamling 

vid fastigheterna 
omfattade under 
verksamhetsåret 

insamling av blandavfall, 
bioavfall och kartong. År 
2011 utvidgas insamling 

vid fastigheterna till 
insamling av glas och 

metall.

1,1 e

3,0 e

1,9 e

Vad består blandavfallsavgiften av?
Tömningsavgiften för blandav
fallskärl är i Östra Nyland i medeltal 
6 euro/tömning (240 l kärl) och det 
täcker följande kostnader:

Moms 23%

Energiutvinning från avfall (85 %)  
eller behandling 
på avfallsplatsen (15 %)

Transportkostnader för avfallet

1,1 e

3,0 e

1,9 e
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Mottagning av avfall
År 2010 förnyades och utökades servicen vid små-
avfallsstationerna. Vid Domargårds avfallscentral 
i Borgå togs ett nytt småavfallsområde i bruk i ja-
nuari och en ny småavfallsstation blev klar i Askola 
i november.      

Småavfallsstationerna underlättar 
invånarnas vardag
Den nya småavfallsstationen i Askola är Östra Nylands 
Avfallsservices femte småavfallsstation. Vid småav
fallsstationerna mottas sådant avfall som inte kan sät
tas i avfallskärlet på den egna gården. Största delen 
av det återvinnbara avfallet och det farliga avfallet tas 
emot avgiftsfritt från privathushållen. Avfall som går 
till avstjälpningsplatsen är avgiftsbelagt. 

År 2010 började man hyra ut släpvagn vid Domargårds 
avfallscentral. Släpvagnen hyrs ut till kunderna för av
fallstransport för en dag åt gången. Uthyrningspriset 
är förmånligt, 10 €/dag. 

Även företagen använder sig av de tjänster som avfalls
centralen och småavfallsstationerna erbjuder. 

Mottagningen av företagens avfall är i huvudsak kon
centrerad till Domargårds avfallscentral. 

Ekopunkterna är placerade längs 
allmänna rutter 
Vid ekopunkterna mottas invånarnas avfall för återvin
ning; papper, kartong, glas och småmetaller. Det finns 95 
stycken ekopunkter och i samband med en del av dem 
finns en blandavfallspunkt, som är avsedd för kunder 
som betalar en skild årsavgift. År 2010 installerades tre 
nya regionala insamlingsplatser för blandavfall i Fagersta, 
Illby och vid Askola småavfallsstation. De som använder 
sig blandavfallspunkterna har mot en avgift rätt att anv
ända alla 22 insamlingsplatser som upprätthålls av bola
get. 

Otto-insamlingen ambulerar på både 
land och hav
Ottoinsamlingsbilarna och insamlingsbåten ambu
lerar årligen och tar emot invånarnas farliga avfall, el 
och elektronikskrot samt metallskrot. År 2010 stanna
de insamlingsbilarna vid 77 stycken på förhand öve
renskomna hållplatser, och insamlingsbåten stannade 
vid 18 bryggor.

T J Ä N S T E R

År 2010 satsade vi på kontroller av laster till avfallscentralen. Tack vare kontrollerna leddes 
hundratals laster med återvinnbart avfall från avstjälpningsplatsen och farligt avfall fördes till rätt 
hantering. Kontrollavgiften som tas ut för felsorterade laster förnyades år 2010.   

Vi försöker minska på deponeringen av avfall på avstjälpningsplatsen genom att utveckla olika sätt 
att hantera avfall. År 2010 beviljades miljötillstånd för sortering av laster med byggavfall. Från och 
med år 2008 har en stor del av blandavfallet i privathushållen sänts till energiutvinning i stället för 
till avstjälpningsplatsen.

5

Vad består ekoavgiften av?
Ekoavgiften täcker kostnaderna för hushållens avgiftsfria 
avfallshanteringstjänster. Genom att anlita gratistjänsterna kan man 
minska på mängden blandavfall och spara på miljön. Ekoavgiften för en 
stadigvarande bostad var under verksamhetsårets 25 euro/år och täckte 
följande tjänster:

Moms 23%

Ekopunkter (cirka 100 stationer)

Gratis mottagning av farligt avfall

Avfallsupplysning t.ex. i skolor och daghem

Småavfallsstationer och gratis mottagning  
av återvinningsavfall

4,6 e

9,0 e

5,8 e

4,3 e

1,5 e
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T J Ä N S T E R

Samarbetspartners 2010
Eko- och blandavfallspunkter 
Paperinkeräys Oy 
Porvoon Huoltomiehet Oy 
Suomen NPkierrätys Oy 
Suomen Kuluttajakuitu ry 
Suomen Aaltopahviyhdistys ry

Otto-insamlingen: 
Bodö Båtvarv (insamling med båt) 
Ekokem Oy 
ERP Finland Oy 
Serty 
Kuusakoski Oy
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Materialflöden
Under år 2010 insamlades och mottogs samman-
lagt 235 000 ton avfall av olika slag. Det är 86 000 
ton mer än år 2009. Den ekonomiska återhämtnin-
gen inverkade på tillväxten av avfallsmängderna. 

Det förbättrade ekonomiska läget märktes i synnerhet 
genom att byggnadsverksamheten tagit fart, vilket in
verkade på mängden mottagen ren överskottsjord vid 
Domargårds avfallsscentral. Mängden överskottsjord 
växte med ungefär 50 % jämfört med år 2009.

Till ökningen av deponerat kommunalt avfall bidrog år 
2010 en ökning av mängden företagsavfall med cirka 
70 % jämfört med år 2009.

Mängden mottaget återvinnbart avfall sjönk, eftersom 
mottagningen av slam från reningsverk upphörde vid 
Domargårds avfallscentral i slutet av juni. Även över
gången till en ny praxis med volymbaserad mottag
ning av avfall inverkade på statistiken, i synnerhet vad 
gäller träavfall. 

Bioavfall 2 374 t jordförbättringskompost, trädgårdsmylla och biogas, Envor BiotechOy
Räfsavfall 1 590 t kompostmylla, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Kartong 836 t kartongförpackningar och hylskartongrullar,  
  producentsammanslutningar
Glas 424 t nya glasförpackningar, Uusioaines Oy
Slam 5 803 t kompostmylla, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Marksubstans 160 385 t  för jordbyggnad vid avfallsstationen, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Metall 1 438 t råvara för metallindustrin, Kuusakoski Oy
Farligt avfall 325 t energi och ny råolja, Ekokem Oy och Kuusakoski Oy
Tryckimpregnerat trä   220 t flis för energiutvinning, Demolite Oy
Papper 21 t råvara för pappersindustrin, Paperinkeräys Oy
Trä 3 570 t flis för energiutvinning, Kotka Energi Ab och Hyötypaperi Oy 
Tegel och betongavfall  2 920 t för jordbyggnad vid avfallsstationen, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Blandavfall 14 854 t blandavfall från fastigheterna till energiutvinning, Kotka Energi Ab
El- och elektronikskrot      874 t  råvara för industrin, producentsammanslutningar

M I L J Ö A N S V A R

6
Materialflöden till återvinning 2010 (ton/år)

Hela verksamhetens materialflöden 2007–2010
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Insamlat glas levereras 
för framställning av nya 
glasförpackningar.

Trä flisas och levereras 
för energiutvinning.
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År 2010 främjades vid Domargårds avfallscentral en ef-
fektiv användning av vattenhanteringssystemen och 
uppsamling av deponigaser samt uppföljning. Gasupp-
samlingen utvidgades till ett slutdeponeringsområde 
som är i bruk. Byggandet av ytkonstruktioner vid Mö-
mossens slutdeponeringsområde i Sibbo som stängdes 
år 2007 fortsatte och vattenavloppssystemet vid Mö-
mossens industriavfallsområde förnyades.

Miljötillstånden styr avfallshanteringen och observa
tionerna av miljökonsekvenser vid Domargård i Borgå 
och Mömossen i Sibbo. Observationerna av miljökon
sekvenser utförs i enlighet med myndigheternas god
kända kontrollprogram av en utomstående konsult 
och även dagligen av den egna personalen.  

Inverkan på vattendragen 
Det smutsiga vatten som uppstår på Domargårds av
fallsstation leds via utjämningsbassänger till Borgå 
Vattens reningsverk för avloppsvatten på Hermansö. 
År 2010 leddes 7 8907 m3 avloppsvatten till renings
verket, vilket var ungefär 16 % mindre än år 2009. Den 
minskade vattenmängden berodde på mindre neder
börd under året samt på åtgärder som vidtagits under 
tidigare år för att skilja smutsigt och rent vatten från 
varandra.  Kvävehalten i det insamlade avloppsvatt
net motsvarade den årliga belastning som orsakas av 
1 956 invånare samt vad gäller fosfor en belastning 
som motsvarar den mängd som orsakas av 268 invåna
re. År 2010 leddes från Mömossens område 14 475 m3 
avloppsvatten till avloppsnätet i Sibbo kommun.

Mängd avlopps- och regnvatten som leds till reningsverk från Domargårds avfallscentral

M I L J Ö A N S V A R

Avfallscentral

Observation av inverkan på vattnet år 2010

 Observations- Provtagnings- Provtagningar/ Antal
 punkter tillfällen/år år analyser/år

Domargård 
Avloppsvatten 1 3 3 57 
Grundvatten 9 3 27 432  
Ytvatten 9 3 27 459 
Sammanlagt 19 9 57 946

Mömossen 
Avloppsvatten 1 4 4 147 
Grundvatten 11 4 44 880  
Ytvatten 4 4 16 320 
Sammanlagt 16 12 64 1347

Avfallscentralens smutsiga vatten leds till Borgå Vattens behandlingsanläggning.
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Kloridhalterna i 
grundvattnet har 

huvudsakligen 
varit nedåtgående 

under de senaste 
åren.

Grundvattnets kloridhalter vid observationspunkterna kring avfallscentralen

Domargårds avfallscentrals inverkan på grund
vattnet och ytvattnet kan även år 2010 märkas på 
norra sidan av avfallscentralen. Hos grundvatt
net visar sig effekten bland annat i form av en för
höjd klorhalt och hos ytvattnet i form av förhöj
da näringshalter (kväve och fosfor) vid observa
tionspunkten närmast avfallscentralen. Inverkan 
på grundvattnet och ytvattnet har minskat under 
de senaste åren, och flera åtgärder för avlopps
installationer för smutsvatten som har utförts 
vid avfallscentralen har påverkat utvecklingen.  

Vid Mömossens småavfallsstation observerades inver
kan på ytvattnet vid observationspunkten söder om 
stationen i form av förhöjda näringshalter (kväve och 
fosfor). Vad gäller grundvattnet observerades effekter
na i form av en förhöjd elektrisk ledningsförmåga, sul
fat och kloridhalter samt ammoniumkvävehalt.

Inverkan på luften
Slutdeponering av avfall är den mest betydan
de faktorn då det gäller klimatpåverkan från 
avfallshantering en. De skadliga inverkningarna på 
klimatet som orsakas av slutdeponering reduceras  
genom att cirka 15 000 ton kommunalt avfall, som 

uppstår i privathushåll en och sorteras där det uppstår, 
sänds till Kotka Energi för förbränning årligen, samt 
genom uppsamling av deponigaser på slutdepone
ringsområden för kommunalt avfall. 

Den uppsamlade gasen från slutdeponeringsområ
det går till Borgå Energi som producerar fjärrvärme av 
gasen. Då det är driftsavbrott vid Borgå Energi bränns 
den uppsamlade gasen i avfallscentralens fackelbrän
nare. Under år 2010 effektiverades tillvaratagandet av 
deponigas vid Domargårds avfallscentral genom an
slutning av det i drift varande slutdeponeringsområ
det med tre gasbrunnar till gasuppsamlingen.  

Under året uppsamlades med 18 gasbrunnar to
talt 0,57 Milj. Nm3 gas, av vilket 53 % gick till Bor
gå Energi. Mängden uppsamlad gas sjönk jämfört 
med tidigare år på grund av problem som uppstått 
i början av året på ett stängt slutdeponeringsområ
de. Energimängden från den återvunna deponiga
sen motsvarade 146 000 liter lätt brännolja. Från 
och med år 2008 har vi med hjälp av insamling av 
kommunalt avfall på den plats där det uppstår och 
genom gasuppsamling minskat mängden skadligt 
metan som kommer ut i luften med 19 %.

M I L J Ö A N S V A R
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Skadedjur
Vi strävar efter att begränsa antalet råttor och fåglar 
på avfallscentralens område genom att dagligen tä
ta och täcka slutdeponeringsområdet. Råttor bekäm
pas också genom utplacering av 23 betesstationer på 
avfallscentralens område. Vad gäller fåglar, så deltog 
bolaget liksom under tidigare år i ett projekt för redu
cering av gråtrutsstammen som organiserades av Ny
lands jaktvårdsdistrikt.

Miljöpanel
I miljöpanelen i enlighet med miljötillståndet för Domar
gårds avfallscentral deltog 11 personer från närområdet 

16

i början av år 2010 och i slutet av året var de 9 perso
ner. Totalt gjordes 70 st. luktobservationer under 62 da
gar. Antalet luktobservationer minskade med 89 % och 
antalet ”luktdagar” minskade med 52 % jämfört med år 
2009. De flesta luktobservationerna gjordes och de flesta 
luktdagarna var i majjuni. Några mycket betydande luk
tolägenheter i närheten av avfallscentralen förekom inte 
enligt panelen. De huvudsakliga orsakerna till lukter vid 
avfallscentralen var år 2010 mottagning av avloppsslam, 
strängkompostering, transport av färdig mylla till återan
vändning samt slutdeponeringsområdet. I slutet av år 
2010 upphörde mottagningen och behandlingen av av
loppsslam i enlighet med miljötillståndet.

M I L J Ö A N S V A R

Luktobservationer är 
observationer då en av 

panelmedlemmarna har 
känt lukter. Luktdagar 

är dagar då en eller 
flera i panelen har 
observerat lukter. 

Luktobservationerna och 
luktdagarna minskade 

märkbart år 2010 jämfört 
med år 2009.

Luktdagar och luktobservation i oktober 2009–2010

Mömossens gamla avfallsupplag tillsluts 
på ett miljövänligt sätt
Mömossens slutdeponeringsområde togs ur bruk år 
2007 och de slutliga ytkonstruktionerna blir färdiga 
år 2011. Tillslutningen görs av tätä ytkonstruktio
ner som uppfyller de nya kraven i EU.  Vid anlägg

ningsarbetet används olika återvinningsmaterial; ett 
dräneringsskikt kommer att bestå av däckflis som 
tillverkats av uttjänta bildäck, och i det översta väx
tskiktet används fiberslam från pappersindustrin. 
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M I L J Ö A N S V A R

Av det insamlade och mottagna avfallet producerades 
53 334 MWh energi år 2010, vilket motsvarar den 
mängd energi som behövs till uppvärmning av 2666 
egnahemshus i ett års tid (20 MWh/hus/år).
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Avfallsrådgivning
År 2010 ordnade rådgivningen för första gån-
gen en sommarrunda, då Östra Nylands Av-
fallsservices rådgivningstält deltog vid somma-
revenemang och torg inom verksamhetsområ-
det. År 2010 förnyades ett pysselhäfte för förs-
koleeleverna med återvinning som tema och vi 
deltog i temaveckan Europa minskar avfallet.  

Öna rådgivningstält på turné
Avfallshanteringens rådgivningstält ambulerade runt 
vid ägarkommunernas sommarevenemang samt del
tog vid mässorna i området, öppet hus vid Domar
gårds avfallscentral och vid öppningen av Askola 
småavfallsstation. De frågor som oftast ställdes i tältet 
gällde återvinning, avfallsavgifter och praxis vid av
fallsstationerna. Rådgivningstältet fick ett gott motta
gande och det fortsätter att cirkulera också under år 
2011. 

Sorteringsgrävlingen Otto instruerar 
skoleleverna
Under år 2010 ordnade 41 informationstillfällen för 
skolelever. Till barn i förskoleåldern delades ut ett för

nyat pysselhäfte, Otto på äventyr, som lär barnen om 
avfallssortering och hållbar konsumtion. Häftet be
handlar avfallssortering med hjälp av olika uppgifter. 
Inlärningssätten är anpassade för barn: Avfall sorteras 
genom färgläggning, sammanbindande streck, laby
rinter och ett spel om sortering där mjölkkartongens 
väg leder till kärlet för returkartong. 

Under temaveckan europa minskar av -
fallet lanserades ett lopptorg på webben
Under veckan Europa minskar avfallet öppnades en ny 
tjänst på webbsidorna där kunderna kan sälja, köpa 
och ge bort sina gamla, ännu användbara prylar. An
nonstjänsten finns på adressen www.iujkirpputori.fi.

Informations- och rådgivningsmaterial  
för invånarna år 2010:
Kundmeddelanden som bilagor till avfallsfakturorna 
100 000 st.
Kundtidningen Återvinnaren 50 000 st.
Otto pysselhäfte för elever i förskolan 1 000 st.
Pressmeddelanden 20 st.

S O C I A L T  A N S V A R

Östra Nylands Avfallsservice 
informerar sina kunder och 

skoleleverna inom verksamhetsområdet 
om den ekologiska vardagen. 

Målsättningen med rådgivningen är 
att främja återvinning och hållbar 

konsumtion. 

Till alla förskolebarn inom 
verksamhetsområdet 

delades ut ett förnyat Otto-
pysselhäfte.

8
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År 2010 arbetade 31 personer i Östra Nylands Av-
fallsservices tjänst. En stor del av avfallshanteringsar-
betet köps av entreprenörer och utöver den egna 
personalen sysselsätter avfallshanteringen flera tio-
tal andra personer.

Under år 2010 fördjupade arbetstagarna sitt kun
nande genom att delta i flera utbildningar för avfalls
branschen. En arbetstagare avlade yrkesexamen inom 
miljövård. 

Arbetsolycksfall inträffar sällan i bolaget. Ändamålsen
liga arbetsförhållanden, verktyg och praxis säkerställs 
genom årliga arbetsskydds och säkerhetsgranskningar.

Företaget stöder upprätthållandet av arbetsförmå
gan genom att erbjuda personalen stöd för mo
tions och kulturintressen. Under hösten 2010 ord
nades en utbildning för hela personalen om korrek
ta rörelser och arbetsställningar som sköttes av Por
voon Urheilijat. 

Varje år görs en enkät om personalens 
arbetstillfredsställelse. 
Enligt enkäten år 2010 var 41 % mycket nöjda med sin 
arbetsplats och 59 % av personalen var ganska nöjda 
med sin arbetsplats. Arbetsgivaren fick medelvitsordet 
5,5 (på skalan 1– 7).

S O C I A L T  A N S V A R

Personalen

Personalen besökte Etelä-
Karjalan Jätehuolto på 

friluftsdagen som ordnades 
på sommaren.

Personalens antal 31.12. (st.) 26 31 31
Alla årsverken (årsv) 23,5 25,6 25,7
Personalens genomsnittliga ålder (år) 42,3 43,6 42,7

Nyckeltal för personalen 2008 2009 2010

9
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Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab

Styrelsens verksamhetsberättelse 2010
Räkenskapsperiod 1.1.2010 – 31.12.2010

Allmänt
Östra Nylands Avfallsservice Ab (ItäUudenmaan Jätehuolto Oy) 
är ett aktiebolag som ägs av fem kommuner med ett samman
lagt invånarantal på 92 564 personer i slutet av 2010. 

Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att sköta avfallshante
ringen inom avtalskommunerna enligt kraven i lagstiftningen 
på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik utnyttjas på ett bå
de tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Bolaget sköter den avfallshantering som ägarkommunerna an
svarar för. Dessa tjänster produceras för bostadsfastigheter och 
för statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter. 
Tjänsterna består av avfallsrådgivning, materialinsamling, mate
rialåtervinning, energiutvinning och behandling av avfall samt 
skärgårdens avfallshantering och invånarnas problemavfallsser
vice.  Därtill erbjuder bolaget avfallshanteringstjänster för före
tag som har behov av tjänsterna. 

Resultatutveckling och väsentliga händelser under räkens-
kapsperioden 
Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 10,6 miljoner 
euro vilket är en ökning med 12,7 % från föregående år. Den 
mottagna materialmängden utgjorde 234 000 ton, varav 160 
000 ton var rent eller lindrigt förorenat jordmaterial. Omsättnin
gen ökade på grund av de ökade mängderna behandlat avfall 
och på grund av prishöjningarna som trädde i kraft 1.4.2009. 
Andelen avfallsskatt som redovisas till staten utgjorde 11,8 % 
(1 258 170 euro) av omsättningen. 

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en obligatorisk reserve
ring på 950 000 euro för eftervård av deponierna. Reserverin
gen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten gjor
des för 283 929 euro, vilket innebär att eftervårdsreserveringens 
nettoökning var 666 071 euro.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde 367 167 euro, vilket 
är 3,5 % av omsättningen. Avkastning på eget kapital var 1,5 % 
räknat på nettoresultatet efter korrigering med tidigare räkens
kapsperioders skatter. Det egna kapitalets andel var i slutet av 
räkenskapsperioden 24,9 % av balansomslutningen. Räkens
kapsperiodens resultat före skatt var en vinst på 348 918 euro. 
Vinsten efter skatt blev 31 699 euro.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och 
resultat
 2010 2009 2008
omsättning  10 629 479 9 435 794 9 336 506
rörelsevinst 367 167 167 503 879 595
rörelsevinst % av omsättning 3,5 1,8 9,4
avkasting på eget kapital % 1,5 1,8 21,7
soliditetsgrad % 24,9 26,8 32,4
* Till det egna kapitalet räknas inte obligatoriska reserveringar,  
vilket inverkar på nyckeltalet..

Rörelsevinsten år 2010 var något högre än väntat, vilket berod
de på en större mängd behandlat avfall än budgeterat. 

Östra Nylands Avfallsservice Ab delar inte ut dividend till sina 
ägare. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och målsättning
en är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som 
möjligt. För bolaget innebär vinst ett resultat som tryggar en 
fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuitet i enlighet 
med lagstiftningen. Vinsten används i sin helhet till att verkstäl
la miljöinvesteringar i avfallshanteringen. 

De viktigaste investeringarna
Investeringarna uppgick till sammanlagt 1 053 691 euro.  Av 
denna summa användes största delen till konstruktionen av As
kola småavfallsstation och den nya avfallscentralen i Sköldvik 
samt utvidgningen av Domargårds gasuppsamlingssystem (86 
%; 906 319). Resten (14 %; 147 371 euro) användes till största 
delen till utveckling av insamlingen av återvinningsmaterial. 

Finansiering
Bolaget finansierade sina investeringar med intern finansie
ring. Banklånen ökade inte under räkenskapsperioden. Lån på 
316 171 euro amorterades.

Utvecklings- och miljöverksamhet 
Bolaget har ett certifierat miljö och kvalitetssystem (ISO 9001, 
ISO 14001), enligt vilket bolaget förbinder sig till en kontinuer
lig förbättring av verksamheten. Miljö och kvalitetsmålen har 
registrerats i verksamhetssystemet, genomförandet följs upp 
och målsättningarna granskas årligen. De centrala miljömålen 
består av att öka avfallsåtervinningen samt att minska avfalls
centralernas utsläpp.

Under verksamhetsåret inleddes insamlingen av kartong fas
tighetsvis vid bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter. 
Tjänsten leder till ökad återvinning och till att mängderna av
fall som deponeras på avstjälpningsplatserna minskar. Centrala 
förbättringar ur miljösynpunkt är också effektiveringen av upp



21 Östra Nylands Avfallsservice Ab  |   Å R S B E R Ä T T E L S E  2 0 1 0

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - Östra Nylands Avfallsservice Ab

Styrelsens verksamhetsberättelse 2010
Räkenskapsperiod 1.1.2010 – 31.12.2010

Bolagets samtliga aktier har samma rättigheter och antal röster. Vid beslut om grunderna för bolagets avgiftspolitik på den ordi
narie bolagsstämman förutsätts dock kvalificerad majoritet på 2/3.

samlingen av växthusgaser vid Domargårds avstjälpningsplats 
och fortsättningen av tillslutningen av Mömossens gamla slut
deponeringsområde. 

Av det avfall som företaget tog emot gick 64 procent till åter
vinning. I kalkylen ingår inte rena jordmassor, som uppgick till 
121 000 ton. Även dessa jordmassor användes till avfallscent
ralernas konstruktioner. 

Under år 2010 pågick följande utvecklingsprojekt som är cent
rala för företagets verksamhet:

1.Konstruktionen av den nya avfallscentralen i Sköldvik: Förbe
redande schaktningsarbeten för avfallscentralen inleddes un
der verksamhetsåret. På avfallscentralens område började man 
ta bort ytskiktet, som ska användas till att bygga skyddsvallar 
kring avfallscentralen.  Nästa arbetsskede på avfallscentralens 
område blir att avlägsna berg på avfallscentralens område. Dä
refter blir det möjligt att bygga avfallscentralens slutliga konst
ruktioner.  

2.Stängning av gamla deponiområden: Konstruktioner för till
slutning av Mömossens gamla slutdeponeringsområde för 
kommunalt avfall byggdes som planerat. Avfallsupplaget ska 
stängas år 2011. Vid Domargårds avfallscentral fortsatte pla
neringen av tillslutningen. Konstruktioner för tillslutning kan 
byggas då sjunkningen av deponiområdet har saktat av till
räckligt.

3.Domargårds avfallscentral fick miljötillstånd för sortering av 
byggavfall och marksubstans som innehåller avfall. Sorterin
gen inleds år 2011. 

4.Utredningen av möjligheterna att utnyttja slagg fortsatte till
sammans med Sydvästra Finlands anskaffningsring. Slaggen 
lagras tillsvidare på Kujala avfallscentral vid PäijätHämeen Jä
tehuolto Oy.

Företagets verksamhet strävar i sin helhet till en minskning 
av de miljöeffekter som orsakas på grund av avfallshantering. 
Målsättningen för de närmaste åren är att fortsätta minska på 
mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatsen så, att 
man kan sluta deponera biologiskt nedbrytbart kommunalt 
avfall på avstjälpningsplatsen.

Delägare
Delägare Aktier/st %-andel

Borgå 2 243 49,00
Sibbo 1 172 25,60
Lovisa    812  18,00
Askola    181  3,95
Borgnäs  170  3,71
Sammanlagt 4 578 100,00
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Personal  
Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 28,0 vil
ket var 2,4 årsverken mera än år 2009.    Visstidsanställda utför
de 2,3 årsverken i bolaget, medan motsvarande tal för 2009 var 
5,2.  Bolaget hade 31 anställda 31.12.2010. Motsvarande tal för 
år 2009 var 31 och 25 för år 2008.

Under verksamhetsåret använde bolaget ett resultatpremie
system för personalen. Målsättningen med systemet är att mo
tivera personalen till att utveckla kostnadseffektiviteten och 
servicenivån samt att öka sammanhållningen och belöna goda 
prestationer. 

Utvärdering av affärsverksamhetens utveckling  
och miljön
Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat några vä
sentliga förändringar som påverkar bolagets verksamhet eller 
ekonomi. Bolagets omsättning väntas förbli på samma nivå år 
2011 som år 2010. Omsättningen påverkas av den allmänna 
ekonomiska utvecklingen. Ekonomisk tillväxt leder till en ök
ning av avfallsmängderna och ökar bolagets omsättning och 
lönsamhet.
 
De budgeterade investeringarna för år 2011 är samman
lagt 1 897 000 euro. Ungefär hälften av investeringarna gäller 

schaktningsarbeten vid avfallscentralen i Sköldvik. Andra bety
dande investeringsobjekt är konstruktionen av den nya småav
fallsstationen i Borgnäs och utvidgningen av Domargårds slut
deponeringsområde. 

Utvärdering av de mest betydande riskerna och  
osäkerhetsfaktorerna i verksamheten
De största riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet 
gäller mängderna mottaget avfall. Om de kommunägda bola
gens möjligheter att erbjuda tjänster till intresserade privata 
företag begränsas, kan det leda till minskade mängder motta
get avfall. Detta skulle leda till ett behov av att höja avfallsav
gifterna för kommuninvånarna. 

Styrelsens förslag till åtgärder gällande  
räkenskapsperiodens vinst
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 31 699,29 
euro ska bokföras på kontot ”vinst/förlust från tidigare räkens
kapsperioder” och att ingen dividend ska betalas ut för räkens
kapsperioden. Enligt bolagsordningen delar bolaget inte ut di
vidend till sina ägare utan eventuell vinst används för att ut
veckla verksamheten.

Ordinarie medlemmar Suppleant Kommun

För tiden 29.4. – 31.12.2010
Matti Nuutti (ordf.) Heikki Lappalainen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Veikko Raiskila Sibbo 
Kari Hagfors  Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo Taisto Uutinen Lovisa
Anna Metsoila Juhani Rantala Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Tommi Puotila Risto Kuisma Askola och Borgnäs
Anders Rosengren Thomas Ekholm  Borgå

Förvaltning
Bolagsstämman hölls 29.4.2010 i Borgå. Bolagets styrelse sammanträdde 7 gånger under året. Styrelseordförande var Matti Nuutti 
från Borgå. Vice ordförande var Magnus Åström från Sibbo. I styrelsen verkade följande ordinarie medlemmar och suppleanter: 

Ordinarie medlemmar Suppleant Kommun
För tiden 1.1. – 29.4.2010
Matti Nuutti (ordf.)  Heikki Lappalainen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Veikko Raiskila Sibbo 
Mats Arola  Markus Lindroos Liljendal, Pernå och Strömfors
Jaakko Isotalo Eino Metsämäki Lovisa
Risto Kuisma Tommi Puotila Askola och Borgnäs
Anna Metsoila Juhani Rantala Sibbo
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Anders Rosengren Thomas Ekholm  Borgå

Bolagets verkställande direktör var teknologie doktor JuhaHeikki Tanskanen.

Bolagets revisor var Oy Audiator Ab fram till 29.4.2010. Till ny revisor valde bolagsstämman PricewaterhouseCoopers Oy.
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2010
RESULTATRÄKNING

   1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Omsättning  10 629 632,46 9 435 794,10
Övriga rörelseintäkter 594 019,63 953 166,58
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
  Inköp under räkenskapsperioden  206 487,69 332 558,54
  Köpta tjänster  5 321 003,42 5 753 335,22
Material och tjänster sammanlagt 5 527 491,11 6 085 893,76

 Personalkostnader
 Löner och arvoden  1 035 033,39 881 440,26
 Lönebikostnader 
  Pensionskostnader  175 437,36 148 054,00
  Övriga personalbikostander  36 021,88 61 888,88
Personalkostnader sammanlagt 1 246 492,63 1 091 383,14

Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan  910 568,34 731 320,04
Avskrivningar och nedskrivningar totalt

Redovisad avfallsskatt  1 258 170,00 956 758,59

Övriga rörelsekostnader  1 913 762,73 1 356 102,05

Rörelsevinst  367 167,28 167 503,10

Finansiella intäkter och kostnader 
  Finansiella intäkter  6 917,67 5 414,94
  Finansiella kostnader  31 304,92 32 369,01
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 24 387,25 26 954,07

Vinst före extraordinära poster 342 780,03 140 549,03
Extraordinära poster
 Extraordinära intäkter 6 138,00 0,00

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 348 918,03 140 549,03

Bokslutsdispositioner
 Bokslutsdispositioner sammanlagt 0,00 0,00

Inkomstskatt 
 Räkenskapsperiodens skatter  312 616,25 99 481,45
 Skatter från tidigare år  4 602,49 1 886,21

Inkomstskatt sammanlagt 317 218,74

Räkenskapsperiodens vinst  31 699,29 42 953,79 

BALANSRÄKNING

Balansräkning aktiva
Bestående aktiva 
 Immateriella tillgångar 
  Immateriella rättigheter  27 948,60 40 220,93
  Övriga kostnader med lång verkan  8 183,01 18 629,81
 Immateriella tillgångar sammanlagt  36 131,61 58 850,74
 Materiella tillgångar 
  Mark och vattenområden  1 279 322,04 1 265 745,04
  Byggnader och konstruktioner  148 713,66 154 421,77
  Maskiner och inventarier  633 603,38 627 485,00
  Övriga materiella tillgångar  2 963 060,50 2 945 462,21
  Förskottsbetalningar och pågående 
  anskaffningar 128 421,56 303,41
 Materiella tillgångar sammanlagt  5 153 121,14 4 993 417,43
  Placeringar 
  Övriga aktier och andelar 7 163,03 1 025,03

Bestående aktiva sammanlagt  5 196 415,78 5 053 293,20
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2010
BALANSRÄKNING
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Rörliga aktiva 
 Kortfristiga fordringar 
  Kundfordringar  2 081 121,84 1 774 762,08
  Resultatregleringar  1 819,44 573 502,78
   2 082 941,28 2 348 264,86
 Kassa och banktillgodohavanden  2 201 358,68 1 064 827,67
Rörliga aktiva sammanlagt  4 284 299,96 3 413 092,53

Aktiva sammanlagt  9 480 715,74 8 466 385,73

Balansräkning passiva 
Eget kapital 
  Aktiekapital  457 800,00 457 800,00
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder  1 870 997,54 1 828 043,75
  Räkenskapsperiodens vinst  31 699,29 42 953,79
Eget kapital sammanlagt  2 360 496,83 2 328 797,54

Ackumulerade bokslutsdispositioner
 Avskrivningsdifferens 199 048,77 199 048,77

Ackumulerade bokslutsdispositioner  199 048,77 199 048,77

Obligatoriska reserveringar 
 Reserveringar för landskapsarbete och eftervård  2 807 872,00 2 141 801,00
 Reserveringar för slagg   255 692,00 68 000,00

Främmande kapital 
 Långfristiga skulder 
  Skulder till kommunerna  0,00 46 171,12
  Skulder till kreditinstitut  1 500 000,00 1 770 000,00
 Långfristiga skulder sammanlagt  1 500 000,00 1 816 171,12

 Kortfristiga skulder  
  Skulder till kommunerna  46 171,11 46 171,20
  Skulder till kreditinstitut  270 000,00 270 000,00
  Skulder till leverantörer  1 323 145,40 988 947,40
  Övriga skulder  261 314,25 183 912,73
  Resultatregleringar  456 975,38 423 535,97
  Kortfristiga skulder sammanlagt  2 357 606,14 1 912 567,30
Främmande kapital sammanlagt  3 857 606,14 3 728 738,42
Passiva sammanlagt  9 480 715,74 8 466 385,73

FINANSIERINGSANALYS

   2010 2009

Kassaflöde från rörelsen
 Rörelsevinst  367 167,28 167 503,10
 Korrekturposter till rörelsevinsten 
  Avskrivningar enligt plan  910 568,34 731 320,04
  Kostnader som inte innehåller avgifter 
  (obligatoriska reserveringar ) 853 763,00 241 110,00
 Korrekturposter sammanlagt  1 764 331,34 972 430,04

 Förändring i rörelsekapital 
  Förändring av kortfristiga 
  räntefria affärsfordringar, ökning(+)/minskning() 76 308,22 3 922,08
  Förändring av kortfristiga 
  räntefria skulder, ökning(+)/minskning() 445 038,93 85 642,57
 Förändring i rörelsekapital  368 730,71 89 564,65

 Finansieringsintäkter och kostnader  18 249,25 26 954,07
 Betalda direkta skatter 24 413,06 152 699,50

 Kassaflöde från rörelsen 2 506 393,14 1 049 844,22
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 Kassaflöden från investeringar 
 Investeringar i materiella och  
 immateriella tillgångar  1 053 690,92 2 008 802,39

 Kassaflöde från investeringar  -1 053 690,92 -2 008 802,39

 Kassaflöde från finansiering
  Amortering av lån 316 171,20 166 171,20
  Upptagning av lån 0,00 1 400 000,00

 Kassaflöde från finansiering  -316 171,20 1 233 828,80

Förändring av kassaflöden 1 136 531,02 274 870,63
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 1 064 827,67 789 957,04
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 2 201 358,68 1 064 827,67
Förändring av likvida medel  1 136 531,01 274 870,63

2010

25 

NOTER TILL UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET

Intäkterna och kostnaderna har noterats enligt prestationsprincipen.

Värdering
Anläggningstillgångarna är upptagna i balansen till sin direkta anskaffningsutgift med avdrag för avskriv
ningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan har beräknats enligt anläggningstillgångarnas ekonomiska 
livslängd. 
Finansieringstillgångarna har värderats enligt anskaffningsutgiften eller  ett lägre sannolikt överlåtelse
pris.

Avskrivningar enligt plan är
 Immateriella tillgångar
  enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 3 – 9 år

 Byggnader och konstruktioner 
  enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 56 år, restvärdeavskrivning 4% eller 7%

 Fasta konstruktioner och anläggningar: 
  enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 715 år 

 Utjämningsbassänger, avlopp och Domargårds pumpstation:  
  enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 6 år 

 Maskiner och inventarier 
  restvärdeavskrivning 25 % 

Korrigering av uppgifterna för föregående räkenskapsperiod
För korrigering av avskrivningsdifferens som noterats år 2008 har vinstmedel för föregående  räkenskaps
perioder korrigerats enligt följande:
   ackumulerade vinstmedel
 Fastställt bokslut 31.12.2009 1 810 983,03
 Korrigeringar för räkenskapsperioden 1.1.  31.12.2009 21 086,18
   81 100,69
 Korrigeratbokslut 31.12.2009 1 870 997,54

Motsvarande noter har gjorts för avskrivningsdifferensen för föregående räkenskapsperiod, 81 100,69 eu
ro och för skatteskuld 21 086,18 euro. Balansen för jämförelseåret 2009 har ändrats så att den motsvarar 
korrigeringarna.

Periodisering av utgifter för landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatsen
En reservering motsvarande skyldigheten till landskapsarbete och eftervård av den avfallsmängd som slutde
poneras på avstjälpningsplatsen upptas årligen som obligatorisk reservering under rörelsekostnader. 
Utförda landskaps och eftervårdsarbeten täcks med reserveringar. De eftervårdskostnader som fullföljs 
under räkenskapsperioden har noterats på sina egna konton som årskostnader.

Fullföljda kostnader 2010 2009
Kostnader som bolaget ansvarar för 284 881,98 497 889,79
Kostnader som faktureras av kommuner 463 810,12 829 061,47
   748 692,10 1 326 951,26

För de kommande kostnader som uppstår vid behandling av slagg från avfallsförbränningen görs en 
 obligatorisk reservering i övriga rörelsekostnader och balansräkningens obligatoriska reserveringar.
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Fördelning av omsättningen 2010 2009
Mottagningsavgifter  4 922 823,61 4 204 628,58
Avfallsskatt   1 258 170,00 956 758,59
Transportavgifter för blandavfall 2 243 377,71 2 275 961,77
Ekoavgifter   942 637,68 807 435,06
Transportavgifter för bioafall 372 961,42 388 866,63
Inkomst från transport av kartong 132 712,84 0,00
Försäljningsintäkter*  297 486,90 307 066,17
Vägningsavgifter  189 857,20 165 837,18
Skärgårdens avfallsavgifter  205 696,40 158 530,98
Övriga intäkter   63 908,70 173 000,33
   10 629 632,46 9 435 794,10
* ackumuleringen från år 2009 har gjorts jämförbar 

Fördelning av övriga intäkter   2010 2009
 Övriga intäkter 121 538,40 106 726,30
 Markarrenden 5 677,45 5 261,17
 Landskapsutvecklingsprojekt 0,00 11 126,88
 Låglönestöd 464,24 990,76
 Kommunernas andelar för tillslutning av avfallsstation 466 339,54 829 061,47
   594 019,63 953 166,58
Utomstående tjänster 
Kostnader för avfallstransport 3 060 671,95 2 903 614,95
Återvinningstjänster 885 268,36 768 910,92
Byggarbeten för tillslutning av avfallsstation 533 041,31 1 044 631,26
Avfallsstationernas maskinarbeten 359 166,39 595 195,13
Miljöobservation 115 287,55 175 388,17
Behandling av avloppsvatten 178 917,73 147 496,97
Övriga utomstående tjänster 188 650,13 118 097,82
   5 321 003,42 5 753 335,22

Personalgrupper och personalens genomsnittliga antal
   personer personer
  Arbetare  ordinarie 19,7 14,3
   tidsbundna 2,3 5,2
  Tjänsteman ordinarie 6,0 6,2
    28,0 25,6

Med person i tjänstemannaställning avses pesonal vars huvudsakliga uppgift är att leda och övervaka sina underordnades arbete 
och som inte eller endast tillfälligt deltar i de underordnades arbete (Källa: Kommunala arbetsmarknadsverket/Kommunala sek-
torns arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal 30.11.2002)

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Ledningens löner och arvoden  2010 2009
Styrelsens mötesarvoden  4 469,00 5 242,00
Revisionsarvoden 3 194,31 1 933,03

Verksamhetens övriga kostnader
 Övriga rörelsekostnader 2010 2009
 Reservering för landskapsarbeten och eftervård 666 071,00 173 110,00
 Reservering för slagg 187 692,00 68 000,00 
 Konsulttjänster  162 968,53 293 432,07
 Kundtjänstens trycknings, post och telefonkostnader  144 346,66 164 307,45
 Markarrenden 129 851,95 129 051,21
 Rådgivningens material och informationskostnader  76 929,64 65 511,49 
 Revisionsarvoden 3 194,31 1 933,03 
 Övriga tjänster 542 708,64 460 756,80
Övriga rörelsekostnader sammanlagt 1 913 762,73 1 356 102,05

 Avfallsskatt 1 258 170,00 956 758,59

Övriga rörelsekostnader sammanlagt 3 171 932,73 2 312 860,64
 
 Bokslutsdispositioner 2010 2009
  ändring i avskrivningsdifferens 0,00 0,00

20102010
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Rörliga aktiva 2010 2009
Fordringar på ägarna
Långfristiga fordringar från ägarna
 Borgå stad
 Kundfordringar  0,00 0,00
 Resultatregleringar 0,00 0,00
   0,00 0,00
 Sibbo kommun
 Kundfordringar 0,00 0,00
 Resultatregleringar 0,00 0,00
   0,00 0,00
Kortfristiga fordringar från ägarna
 Borgå stad
 Kundfordringar 84 533,16 186 894,32
 Resultatregleringar 0,00 91 792,07 
   84 533,16 278 686,39
 Sibbo kommun 
 Kundfordringar 39 304,38 17 436,78 
 Resultatregleringar 0,00 140 736,00
   39 304,38 158 172,78

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

 Uträkning av utdelningsbart eget kapital 31.12.
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder  1 870 997,54 1 828 043,75
 Räkenskapsperiodens vinst  31 699,29 42 953,79 
 Utdelningsbart eget kapital 1 902 696,83 1 870 997,54

Obligatoriska reserveringar     
Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 2 807 872,00 2 141 801,00
Reserveringar för slagg  255 692,00 68 000,00
   3 063 564,00 2 209 801,00

Skulder som förfaller senare 
än om fem år  720 000,00 840 000,00

Skulder till ägarna 2010 2009
 Borgå stad
 Långfristigt främmande kapital
 Skulder till ägarna  0,00 46 171,20 
 Kortfristigt främmande kapital
  skulder till leverantörer  18 580,85 38 388,90 
  resultatregleringar  211,31 434,62
  övriga kortfristiga skulder  46 171,11 0,00
   64 963,27 84 994,72 

Rörliga aktiva 2010 2009
Väsentliga poster som ingår i de aktiva resultatregleringarna
Kalkylmässiga skattefordringar 0,00 183 583,64
Kommunernas andelar av de uppkomna kostnader för tillslutning 0,00 242 899,97
Övriga aktiva resultatregleringar  1 819,44 147 019,17
Aktiva resultatregleringar sammanlagt  1 819,44 573 502,78

Passiva
 Bundet eget kapital
 Eget kapital 457 800,00 457 800,00
 Bundet eget kapital sammanlagt 457 800,00 457 800,00

 Fritt eget kapital
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder  1 870 997,54 1 768 029,24
 Korrigering av fel som gäller föregående räkenskapsperiod 0,00 60 014,51 
 Räkenskapsperiodens vinst  31 699,29 42 953,79 
 Fritt eget kapital sammanlagt 1 902 696,83 1 870 997,54

2010
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Kraftverket togs i bruk 5.5.2009. Mänden blandavfall som uppkommer på bolagets  verksamhetsområde 
och som bolagets ägarkommuner har beslutanderätt över är större än tidigare nämnda minimikvot.

5 733 ton slagg som bildats som slutprodukt vid energiutvinning ur avfall har lagrats fram till slutet av år 
2009. Slaggen måste lagras tills återvinningsmöjligheterna har utretts. För dessa kommande kostnader 
har i bokslutet för 2009 gjorts en obligatorisk reservering på 68 000 euro. För bokslutet år 2010 ökas reser
veringen med 187 692 euro. Reserveringen för slagg 31.12.2010 är således 255 692 euro.

Den totala summan som företaget har ställt som säkerhet i enlighet med marktäktslagen och andra säker
heter för myndigheterna är 342 541,79 euro.

Bolaget har fått en förbindelse av sina ägarkommuner för att uppfylla de förpliktelser  som enligt Nylands 
miljöcentrals beviljade miljötillstånd (Dnr YS 1702,UUS2004Y843121  och YS 1026, UUS2004Y845111) 
krävs beträffande deponiverksamhet på  Mömossens och Domargårds avfallsstationer. Den givna förbin
delsen gäller situationer där bolaget inte förmår uppfylla de förpliktelser som miljötillståndet kräver

 Sibbo kommun
 Långfristigt främmande kapital 0,00 0,00
  Kortfristigt främmande kapital
  skulder till leverantörer  600,29 138,85
  resultatregleringar  0,00 0,00
  övriga kortfristiga skulder  0,00 0,00
   600,29 138,85

 Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna 
 Semesterlöner inklusive sociala kostnader 139 608,91 133 898,34
 Räntor:  lån från ägarna  211,31 434,62
  lån från kreditinstitut  3 634,70 3 434,66
 Övriga passiva resultatregleringar  16 404,50 12 906,05 
 Periodiseringar av inköp, försäljning och löner 117 796,53 37 336,12 
 Skuld för avfallsskatt  0,00 214 440,00
 Skatteperiodisering 179 319,43 21 086,18 
 Passiva resultatregleringar sammanlagt  456 975,38 423 535,97

Säkerheter och ansvarsförbindelser 

Bolaget ansvarar för följande avfallsupplag som ska tillslutas:  

– Upplaget för kommunalt avfall på Mömossen i Sibbo, vars användning har upphört i januari 2007. 
Upplaget tillsluts och eftervården fortsätter i flera år. Områdets areal är 3,0 hektar. Kostnadsansvaret 
för tillslutningen fördelas mellan avfallsbolaget (42%), Sibbo (42%), Borgå (13%) och Borgnäs (3%).

– Upplaget för industriavfall på Mömossen i Sibbo, vars areal är 1,2 hektar.  Kostnadsansvaret för tillslut
ningen ligger i sin helhet på avfallsbolaget.

– Upplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars användning har upphört i oktober 2007. 
Upplaget tillsluts och eftervården fortsätter i minst 30 år. Områdets  areal är cirka 5 hektar. Kostnad
sansvaret för tillslutning fördelas mellan Borgå (64%) och avfallsbolaget (36 %).

– Det nya avfallsupplaget för kommunalt avfall på Domargård i Borgå, vars område är cirka 3,2 hektar. 
Kostnadsansvaret för tillslutning ligger i sin helhet på avfallsbolaget.

För dessa kommande kostnader har gjorts och görs en obligatorisk reservering.

De kostnader som uppkommer för tillslutning och eftervård täcks med en reservering.
Bolaget är medlem i Sydöstra Finlands anskaffningsring som har konkurrensutsatt  energiutvinningen ur 
avfall. De bolag som ingår i anskaffningsringen har ingått avtal om energiutvinning med Kotka Energi Ab 
15.11.2005. Östra Nylands Avfallsservice Ab  har förbundit sig att leverera minst 15 000 ton kommunalt 
avfall per år i 15 års tid från den  tidpunkt då kraftverket tagits i bruk.

2010

NOTER AVSEENDE SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER
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NOTER TILL BALANSRÄKNING

Specificering av bestående aktiva

   Immateriella Materiella     
Bolag  tillgånger tillgånger * Fasta konst-
       ruktioner Maskiner   
   Immateriella Samman- Mark- Bygg- och an- och 
   rättigheter lagt områden nader ordningar inventarier Placeringar Sammanlagt

Anskaffnings- 58 850,74 58 850,74 1 265 745,04 154 421,77 2 945 765,62 627 485,00 1 025,03 4 994 442,46 
utgift 1.1.2010
Omräknings 
difference  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ökningar  3 968,49 3 968,49 13 577,00 19 208,84 830 281,20 180 517,39 6 138,00 1 049 722,43
Minskningar  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Överföring mellan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
posterna
Anskaffning-  62 819,23 62 819,23 1 279 322,04 173 630,61 3 776 046,82 808 002,39 7 163,03 6 037 001,86 
utgift 31.12.2010

Ackumulerade  65 015,73 65 015,73 0,00 132 535,79 2 371 487,50 919 963,30 0,00 3 423 986,59 
avskrivningar och 
nedskrivningar 
1.1.2010
Omräkningsdifferens 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ackumulerade  och 0,00 0,00 0,00 0,00 74 003,61 74 003,61 0,00 0,00 
avskrivningar 
av minskningar
Räkensperiodens 26 687,62 26 687,62  24 916,95 684 564,76 174 399,01  883 880,72
avskrivning 
Nedskrivning  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ackumulerade  91 703,30 91 703,30 0,00 157 452,74 3 130 055,87 1 020 358,70   4 307 867,31 
avskrivningar 
31.12.2010

Uppskrivningar   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
1.1.2010
Bokföringsvärde 36 131,61 36 131,61 1 279 322,04 148 713,66 3 091 482,06 633 603,38 7 163,03 5 160 284,17 
31.12.2010
Bokföringsvärde 58 850,74 58 850,74 1 265 745,04 154 421,77 2 945 765,62 627 485,00 1 025,03 4 994 442,46 
31.12.2009
Balansvärde för rörelsens      394 484,79
maskiner och inventarier 
31.12.2010
Balansvärde för rörelsens      525 979,70 
maskiner och inventarier 
31.12.2009

* Till fasta konstruktioner och anordningar hör så som avstjälpningsplatsens bottenkonstruktioner, återvinningsfält och utjämningsbassenger.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSENS OCH BOKSLUTENS UNDERSKRIFTER

Borgå 22.3.2010

Matti Nuutti Magnus Åström Kari Hagfors
styrelsens ordf. styrelsens vice ordf. styrelsemedlem

Jaakko Isotalo Anna Metsoila Otto Oksanen
styrelsemedlem styrelsemedlem styrelsemedlem

Tommi Puotila Anders Rosengren  
styrelsemedlem styrelsemedlem

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör

Bokslutsanteckningar

Revisionsberättelse över revisionen har avgetts i dag.

PricewaterhouseCoopers Oy 
KHT-yhteisö

Outi Koskinen
KHT, JHTT
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FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRENINGSBÖCKER

Bokföringsbok Förvaringssätt
Balansbok och bokslutsmaterial som inbunden bok 
Kontoplan Elektronisk lagring
Dagböcker Elektronisk lagring
Huvudböcker Elektronisk lagring
Resultaträkning kontovis Elektronisk lagring
Balansräkning kontovis Elektronisk lagring
Försäljningsreskontra Elektronisk lagring
Inköpsreskontra Elektronisk lagring

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG OCH FÖRVARINGSSÄTT

Verifikatslagets namn och nummer Förvaringssätt
Kontoutdrag från bankkontot 1010 Elektronisk lagring
Inköpsfakturor 1020 Elektronisk lagring 
Betalningar 10280 Elektronisk lagring
Försäljning 1030 Elektronisk lagring 
Löner 1060 Elektronisk lagring
Bokslutsposter 1080 Elektronisk lagring
Memorialverifikat 1090 Elektronisk lagring 

1Försäljningsfakturor (JHL) Elektronisk lagring (Enfo Ab) 
Kreditnotor (JHL) Elektronisk lagring (Enfo Ab) 
kontantkassans kassabokföring och kontantkvitton Pappersutskrifter

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG
2010
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REVISIONSBERÄTTELSE

TILL ÖSTRA NyLANDS AVFALLSERVICE AB:S BOLAGSSTÄMMA

Vi har reviderat Östra Nylands Avfallservice Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för 
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2010. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och 
noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och 
för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upp
rättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsför
valtningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören förr att bokföringen är lagenlig och medels
förvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revi
sionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed 
i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om 
huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens 
medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda 
till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som 
ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen.  Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme 
och innefattar en bedömning av risken för en väsentligen felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydandeinverkan för upprättandet 
av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den inter
na kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om ef
fektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattnin
gar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Utlåtande
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets eko
nomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gäl
lande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är 
konfliktfria. 

Borgå 4.4.2011

PricewaterhouseCoopers Oy
CGRsamfund

Outi Koskinen
CGR, OFR
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