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www.iuj.fi

Östra Nylands Avfallsservice är ett kommunägt aktiebolag som sköter ser-
vicen inom den avfallshantering som kommunerna ansvarar för. Avfallshan-
teringen sköts utgående från kundernas behov, kostnadseffektivt och mil-
jövänligt.

Fungerande service och nöjda kunder
Avfallshanteringstjänsterna utökades år 2011. I Borgnäs byggdes en ny 
småavfallsstation och utbudet av fastighetsvisa tjänster breddades. Under 
verksamhetsåret startade insamling av glas och metall vid fastigheterna, 
avhämtning av skrymmande avfall och uthyrning av sorteringsflak. Uthyr-
ningen av bilkärror utökades från Domargårds avfallscentral till Lovisa och 
Mömossens småavfallsstationer. 

Under verksamhetsåret gjordes två kundenkäter. I enkäten om hur nöj-
da kunderna är med småavfallsstationerna blev det allmänna vitsordet 6 
(skala: 7 mycket nöjd….1 inte alls nöjd). I enkäten till dem som använder 
bolagets blandavfallspunkter blev det allmänna vitsordet 5,6. 

Kostnadseffektivitet 
I den årliga justeringen av avfallsavgifterna beaktas förändringar i kostna-
derna för avfallstransporterna och behandlingen, bl.a. ökade bränslepri-
ser. Trycket på att höja avfallsavgifterna dämpas genom god planering och 
regelbunden konkurrensutsättning. De vanligaste avfallsavgifterna såsom 
ekoavgiften, avgiften för tömning av blandavfallskärlet och avgiften för an-
vändning av blandavfallspunkten förblev oförändrade under verksamhets-
året. På grund av ökade transportkostnader steg priset för tömning av kar-
tongkärlen något. Bolagens ägarkommuner beslutar om avfallsavgifterna. 

Minskning av miljökonsekvenserna
Återanvändning och återvinning av avfall främjades fortsättningsvis un-
der år 2011. Vid Domargårds avfallscentral inleddes sortering av byggav-
fall. Under verksamhetsåret startade ett undersökningsprojekt om ökad 
återvinning i egnahemshus. Undersökningen genomförs tillsammans med 
Aalto-universitetet. Det undersöks hur ett avfallskärl med fyra fack på-
verkar bl.a. hur mycket återvinningsmaterial som samlas samt miljökon-
sekvenserna av transport och behandling.

Ekonomi 2009 2010 2011
Omsättning sammanlagt (M€) 9,4 10,6 12,0
Omsättning/invånare (€) 101,5 114,8 128,9
Köptjänster av omsättningen (%) 68,1 58,0 51,5
Avfallsskattens andel av omsättningen 10,1 11,8 13,5
Investeringsutgifter av omsättningen (%) 21,3 9,9 13,3
Avskrivningarnas andel av omsättningen (%) 7,8 8,6 8,8
Rörelseresultat av omsättningen (%) 1,8 3,5 5,4
Soliditetsgrad (%) 26,8 24,9 25,5

Personal 2009 2010 2011 
Antal anställda 31.12. (st)  31 31    29
Alla årsverken  23,5 25,6 25,6
Personalens genomsnittliga ålder 31.12. (år) 42,3 43,6 43,1

Hushållens avfallsmängder (kg/inv.) 2009 2010 2011
Blandavfall som förts till avstjälpningsplatsen 80 71 76
Blandavfall som levererats till energiutvinning 149 160 163
Bioavfall (insamling vid fastigheterna) 49 48 44
Kartong  6 9 9
Glas  4 4 5

År 2011
bostadsfastigheter omfattas av avfallshanteringen 34 420 st
tömningar av blandavfallskärl under året  618 624 st
genomsnittlig tömningsavgift för avfallskärl (240 l kärl) 6 €/tömning 
ekoavgift för fast bostad 25,20 €

1 År 2011 i korthet

|  Utgivare:  Östra Nylands Avfallsservice Ab  |  Grafisk utformning:  Studio Mielikuva Oy  |  Tryckeri:  Kirjapaino Öhrling Oy, 2012  |
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tillslutning och eftervård av gamla avstjälpningsplatser. 
Eftervårdsarbeten gjordes för 283 548 euro. Eftervården 
av avstjälpningsplatserna fortsätter åtminstone 30 år 
efter att de stängts. Investeringar gjordes för 1 590 977 
euro, men bolaget tog inga nya lån. Av investeringarna 
användes 54 procent till brytning av stenmaterial på 
området för Sköldviks nya avfallscentral (865 715 euro). 
För byggande av Borgnäs nya småavfallsstation använ-
des 445 052 euro, vilket var 28,0 % av de totala investe-
ringarna. Resten (280 210 euro; 17,6 %) användes främst 
till underhåll och utveckling av funktionerna vid Domar-
gårds avfallscentral.  

Utvecklingen av avfallshanteringen fortsätter under år 
2012 med små och stora steg. För att förbättra service-
nivån och öka återvinningen för egnahemshus undersö-
ker vi tillsammans med Aalto-universitetet en ny insam-
ling med flera fack i Sibbo. Till försöket anmälde sig 262 
frivilliga familjer, som fick hem ett nytt avfallskärl med 
separata fack för blandavfall, kartong, glas och metall. 
Försökstiden på ett år kommer att visa om det lönar sig 
att ta det nya insamlingssystemet i bruk i större omfatt-
ning. Förbättras servicenivån, minskar utsläppen från 
transporterna och hur går det med priset som kunderna 
ska betala? Det var glädjande att märka hur entusiastis-
ka våra kunder var inför försöket. Vi fick också Tekes att 
ge ekonomiskt bidrag till projektet.

Ett annat viktigt utvecklingsobjekt är sorte-
ringen av blandat avfall som förs till våra 
avfallsstationer. Under år 2012 försöker 
vi sortera närmare hälften av det blan-
dade byggavfall som tas emot vid av-
fallsstationerna. På så sätt får vi ma-
terial att gå till återvinning och be-
lastningen av avstjälpningsplatsen 
minskar. 

Det är en utmaning för oss att få 
avfallet att gå till hållbar materia-
låtervinning, något som vi vill ta 
itu med på ett kostnadseffektivt 
sätt. Det verkar uppenbart att 
måsarna inte kommer att hitta 
just något av intresse vid framti-
dens avfallscentral. Däremot förs 
material tillbaka till produktionen 
där det blir till råvara.

Jag vill tacka våra kunder, samarbets-
partners, ägare och personal för år 2011.

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör 

År 2011 fattade vi många mindre 
och större beslut som förbättrar de 
tjänster som våra kunder erbjuds och 
tryggar avfallshanteringens framtid.

I oktober undertecknade vi ett avtal 
med Rosk’n Roll Oy Ab om använd-
ning av det nya avfallskraftverket 
som ska byggas i Vanda. Då kraftver-
ket i Vanda står färdigt 2014 har vi 

möjlighet att föra avfall till både Kotka och Vanda för en-
ergiutvinning. Det här ger möjlighet till effektiv logistik.

En annan stor sak var förberedelserna inför den nya av-
fallslagen tillsammans med våra ägarkommuner. Avfalls-
hanteringsbestämmelserna och avfallstaxan förnyades. 
Dessutom kommer våra ägarkommuners gemensamma 
avfallsnämnd att börja sitt arbete före sommaren 2012. 
Nämnden sköter de myndighetsuppgifter som anges i 
avfallslagen. Kommunerna beslutade också komplettera 
insamlingen av förpackningar, som ingår i producenter-
nas ansvar, med en frivillig insamling vid fastigheterna. 
Östra Nylands Avfallsservice Ab fick i uppdrag att sköta 
uppgiften. 

Den nya avfallslagen träder i kraft 1.5.2012. Lagen med-
för inga stora förändringar i våra kunders avfallshante-
ring. Enligt lagens anda är vårt mål att ständigt utveckla 
våra tjänster och att sluta deponera organiskt avfall på 
avstjälpningsplatsen fram till år 2016. Målet är krävande, 
men viktigt. Om det nås, kommer det att minska utsläp-
pen från avfallshanteringen betydligt. Man kan anta att 
förbudet mot deponering på avstjälpningsplatsen också 
kommer att skrivas in i statsrådets deponibeslut som nu 
uppdateras vid miljöministeriet. 

År 2011 var ur ekonomisk synpunkt ett bra år för vårt 
bolag. Vinsten efter skatt blev 220 251 euro. Det är skäl 
att komma ihåg att vi inte delar ut dividend till våra äga-
re. Däremot eftersträvar bolaget så låga avgifter som 
möjligt för kommuninvånarna och resultatet av verk-
samheten används för utveckling av avfallshantering-
en. Omsättningen under verksamhetsåret steg till 12,0 
miljoner euro, vilket är 13 procent mer än 2010. Ökning-
en berodde främst på ökad mängd mottaget avfall och 
prishöjningar för vissa typer av företagsavfall. Den av-
fallsskatt som redovisas till staten utgjorde 13,5 procent 
(1 615 420 euro) av omsättningen.Under verksamhetsår-
et gjordes en reservering på 1 300 000 euro för adekvat 

Bolagsstämman
- en av kommunen vald representant  
  från varje ägarkommun
- den högsta beslutanderätten
- sammanträdde till ordinarie bolagsstämma  
  i april 2011

2 Verkställande direktörens översikt
Kunden och 

miljön på 
första plats

Förvaltning

Styrelsen

Styrelsen
- väljs av bolagsstämman för ett år åt gången 
- 8 ordinarie medlemmar  
  och 8 personliga suppleanter
- svarar för bolagets strategiska planering,  
  ekonomi och verksamhet
- sammanträdde 9 gånger år 2011

Avfallsnämnden (startar 2012)
- under verksamhetsåret beredde ägarkommunerna  
  tillsättande av en avfallsnämnd
- avfallsnämnden sköter avfallshanteringens myndighetsuppgifter såsom  
  ändringar av avfallshanteringsbestämmelserna och taxan samt  
  undantag i invånarnas avfallshantering 
- 11 ordinarie medlemmar och 11 suppleanter
- värdkommun är Borgå, där nämndens tjänsteinnehavare arbetar

Matti Nuutti (odf.) Magnus Åström (vice odf.) Kari Hagfors Risto Kuisma Vesa Lepistö Otto Oksanen Anders Rosengren Juha-Heikki TanskanenJaakko Isotalo
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Hästhoven klarar sig i karga förhållanden. De första blommorna av hästhov dyker upp på snöfria fläckar i Södra Finland redan i början av april. 

En betydande del av vårt landskap består av skärgård. 

Östersjön kräver mångsidig hjälp. För att förbättra tillståndet i Östersjön måste flödet av näringsämnen som bidrar till övergödningen reduce-

ras. Klimatförändringen påverkar också Östersjön, även om alla dess konsekvenser för havets och kustens naturtyper ännu inte kan förutses 

(källa: www.ymparisto.fi).

Östra Nylands Avfallsser-
vice svarar för utveckling-
en och förverkligandet av 
avfallshanteringen i sina 
ägarkommuner Askola, 
Lovisa, Borgnäs, Borgå och 
Sibbo. Kunderna består av 
invånare, sommargäster, 
offentliga aktörer och före-
tag. På verksamhetsområ-
det är 52 000 personer fast 
bosatta och antalet som-
margäster är över 10 000. 

Bolaget inledde sin verksamhet 2002. 

Verksamheten är baserad på verksamhets-
systemen ISO 9001 och ISO 14001, som byg-
ger på att verksamheten ständigt ska för-
bättras. Verksamheten styrs av verksamhets-
policyn samt både långsiktiga och kortsikti-
ga målsättningar. Bolagets strategi förnyades 
under verksamhetsåret för att motsvara den 
nya avfallslagen som träder i kraft 1.5.2012.

Verksamhetsidé:
Östra Nylands Avfallsservice Ab främjar en 
hållbar utveckling genom att erbjuda sina 
kunder funktionella och kostnadseffektiva 
avfallshanteringstjänster och ta hand om 
miljön.

Vision:
Östra Nylands Avfallsservice Ab är i sin stor-
leksklass den bästa kommunala producen-
ten av avfallshanteringstjänster och en aktiv 
samarbetspartner.

Värderingar:
• Tjänstvillighet
• Pålitlighet
• Miljöansvarstagande
• Resultatmedvetenhet
• Förnyelsevilja

Verksamhetssystemets mål 2011
• Kostnadseffektivitet
• Högklassig kundtjänst 
• Nöjd personal 
• Exakta tidtabeller för ekonomiförvaltningen 
• Minskade utsläpp från avfallshanteringen
• Ökad avfallsmängd som återvinns och  
  ökad miljömedvetenhet

Verkställande direktör 
Juha-Heikki Tanskanen

Ägarkommunerna   |   Bolagsstämma   |   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

5 personer 9 personer 4 personer1 person

3 Strategiarbete och målsättningar

Avfalls- 
hanteringen till  

förmån för  
kunderna  

och miljön

2002
• Bolaget grundas

2004
• Lakvattnet från avstjälpningsplatsen vid Mömossens  
 avfallsstation leds till avloppsnätet
• Nätet av återvinningsstationer förnyas
• Regionala insamlingsplatser för blandavfall tas i bruk
• MKB för den nya avfallscentralen blir färdig

2005
• Enhetliga avfallshanteringsbestämmelser i alla kommuner
• Fastighetsvis insamling av bioavfall inleds i alla kommuner 
• Ny utjämningsbassäng vid Domargårds avfallsstation
• Ekoavgiften tas i bruk

2006
• Fastighetsvis insamling av blandavfall inleds
• Småavfallsstation i Strömfors öppnas

2007
• Strängkompostering av bioavfall upphör och  
  bioavfallet förs till en komposteringsanläggning
• Mömossens deponiområde stängs
• Nytt slutdeponeringsområde vid Domargårds  
  avfallsstation tas i bruk
• 2007–2009 Vattensystemen vid Domargårds  
  avfallsstation förnyas

2008
• Systemet för uppsamling av deponigas vid  
  Domargård förnyas
• Energiutvinning ur blandavfall börjar

2009
• Verksamhetssystemet certifieras (ISO 9001, ISO 4001)

2010
• Fastighetsvis kartonginsamling börjar
• Askola småavfallsstation öppnas

2011
• Fastighetsvis glas- och metallinsamling börjar
• Nya tjänster för transport av skrymmande avfall:  
  sorteringsflak och avhämtningstjänst
• Brytning på Sköldviks avfallscentralområde börjar
• Sortering av byggavfall och siktning av marksubstans börjar
• Tillslutningskonstruktionerna på Mömossens  
  avstjälpningsplats blir färdiga
• Borgnäs småavfallsstation öppnas

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s histori i korthet 
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I projektet med flera fack under-
söks påverkan av ett nytt sätt att 
samla in avfall
Under verksamhetsåret inleddes till-
sammans med Aalto-universitetet 
ett forskningsprojekt där två avfalls-
insamlingssystems miljökonsekven-
ser, kostnader och servicenivå jäm-
förs. I försöket placeras insamlings-
kärl med flera fack på egnahems-
husens gårdar och man jämför re-
sultaten med det nuvarande insam-
lingssystemet, som är baserat på ett 

nätverk av ekopunkter. Undersökningen pågår 2012 och 
2013 i 262 hushåll i Sibbo. Familjerna sorterar blandav-
fall, kartong, glas och små metallföremål i avfallskärlet 
som har fyra fack. Kärlet töms av en avfallsbil med fyra 
fack, där avfallsfraktionerna hålls åtskilda under hela 
uppsamlingen. Beslut om att ta det nya insamlingssys-
temet i bruk fattas efter att resultaten från försöksperio-
den blivit klara. 
 

Östra Nylands Avfallsservice har 
som långsiktigt mål att bolagets 
ekonomiska utveckling ska vara sta-
bil. Det garanterar att avfallshan-
teringen på verksamhetsområdet 
kan ordnas kostnadseffektivt och så 
miljövänligt som möjligt. Ett annat 
centralt mål är att hålla avfallsav-
gifterna under medeltalet för mot-
svarande finländska bolags avgifter.  

Bolaget eftersträvar inte vinst och delar inte ut dividend 
till sina ägare. Det ekonomiska resultatet används till att 
förbättra avfallshanteringens kvalitet och servicen. Målen 
nåddes år 2011, för bolagets ekonomiska resultat för rä-
kenskapsperioden var gott. Dessutom gjorde bolaget en 
reservering på drygt 1,3 milj. euro för kommande efter-
vårdskostnader. Med denna reservering tryggas en adek-
vat skötsel av de tillslutna avfallsupplagen långt in i fram-
tiden. Avskrivningar enligt plan för slitage på konstruk-

4 Utvecklingsprojekt

Allt  
miljövänligare 

avfalls- 
hantering

5 Ekonomin tryggas

Kostnads- 
effektivet  

garanterar
stabil ekonomi

Utvecklingschef Vesa Heikkonen

”Med de utvecklingssteg som togs 2011 kom vi 

än en gång litet närmare ett mera utsläppssnålt 

och miljövänligt återvinningssamhälle. Av de 

gamla avstjälpningsplatserna tillslöts Mömos-

sens avstjälpningsplats för kommunalt avfall i 

Sibbo med hjälp av ytkonstruktioner. Tack vare 

ytkonstruktionerna effektiveras behandlingen 

av deponigaser betydligt. Det här är en konkret 

åtgärd som vi har vidtagit för att motverka kli-

matförändringen. Målet för framtiden är att bio-

nedbrytbart avfall inte mera ska slutdeponeras 

och dessutom ska deponigaserna från de gamla 

avfallsupplagen samlas upp och tas till vara så 

effektivt som möjligt. 

Trots utvecklingen av avfallsbehandlingsmeto-

derna behövs fortfarande volym för slutdepone-

ring av avfall för att trygga landskapets avfalls-

hantering. Under verksamhetsåret byggdes me-

ra upplagsvolym på Domargård i Borgå genom 

att en vertikal isolerande vägg mot berget bygg-

des. Detta gav mera utrymme utan att slutdepo-

neringsområdets areal behöver utökas.”

Ekonomichef Suvi Laaksonen

”Alla kostnader för avfallshanteringen ska täckas 

av avfallsavgifterna. Omfattande konkurrensut-

sättning och kostnadsuppföljning utgör en garanti 

för kostnadseffektiviteten. Täckningsbidraget för 

de tjänster som ska prissättas styr prisutvecklingen 

och den interna redovisningen ger information 

som stöd för planeringen.

Lyckad planering och verksamhet på olika delom-

råden leder till god ekonomisk utveckling för bola-

get. Resultaten av utvecklingsprojekten syns ofta 

först småningom under de kommande åren. Nyck-

eln till bevarad effektivitet även i framtiden är att 

verksamheten utvecklas i takt med miljön.”

tioner och anordningar gjordes för drygt 1 milj. euro. 

Under det gångna året har man i bolaget börjat skapa 
beredskap för kraven i den nya avfallslagen som träder 
i kraft i maj 2012. I fortsättningen måste ett kommunalt 
avfallsbolag rapportera om andelen tjänster som pro-
ducerats för företag i noterna till bokslutet. Rapporte-
ringsskyldigheten gäller det ekonomiska resultatet för 
verksamhet som inte ingår i kommunens ansvar. Revi-
sorn fastställer rapporten och den publiceras i handels-
registret och årsberättelsen.

I bolagets ekonomiförvaltning övergick man under det 
gångna året till det gemensamma eurobetalningsområ-
det (SEPA) och e-fakturering togs i bruk. Genom enhet-
lig betalningspraxis blir penningrörelsen effektiv inom 
hela Europa. Då e-faktureringstjänsten blir mera allmän 
i framtiden kommer betalningsrörelsen att bli effekti-
vare och förbrukningen av fakturablanketter och trans-
porten av dem kommer att minska. 

Utredning av bioavfallsbehandlingen
Bolaget deltar i en landsomfattande utredning, där man 
undersöker möjligheterna att behandla bioavfallet från 
boende och offentlig verksamhet som råvara för till-
verkning av etanol som kan användas som bränsle i tra-
fiken. I utredningen deltar Östra Nylands Avfallsservice 
Ab, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Rosk’n Roll Ab, Rous-
kis Oy, Åbonejdens Avfallsservice Ab och St1 Biofuels 
Oy. Genom utredningen söker avfallshanteringsbolagen 
den bästa lösningen med tanke på helheten för behand-
lingen av det bioavfall som de ansvarar för.

Avfallet till energiutvinning i stället för till avstjälp-
ningsplatsen 
Slutdeponeringen av avfall leder till omfattande mil-
jökonsekvenser och man försöker därför aktivt minska 
mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatsen. 
Målet är att man inte mera ska deponera bionedbryt-
bart kommunalt avfall på avstjälpningsplatsen. År 2011 
fördes 80 % av hushållens blandavfall till Kotka Energis 
avfallskraftverk för energiutvinning. Under verksamhets-
året skaffades ökad förbränningskapacitet genom ett 
samarbetsavtal med Rosk’n Roll Ab, som ägs av kommu-
nerna i Västra Nyland. Tack vare det här samarbetsavta-
let kommer allt blandavfall från avfallskärlen att föras till 
energiutvinning i stället för till avstjälpningsplatsen, då 
Vanda avfallskraftverk startar i mitten av år 2014. 

Den nya avfallscentralen i Sköldvik
Jordbyggnadsarbetena vid den nya avfallscentralen 
i Sköldvik fortsatte enligt den uppgjorda tidsplanen.  
Brytningsplanerna uppdaterades och tillstånds-
ändring ansöktes för täkt av stenmaterial enligt de 
nya planerna. Genom det nya tillståndet underlät-
tas utformningen av den kommande avfallscen-
tralens bottenkonstruktioner och det går att ta till 
vara en större mängd användbart stenmaterial.  
Under verksamhetsåret färdigställdes ett vägprojekt 
som är viktigt med tanke på byggandet av avfallscen-
tralen. Den nya vägförbindelsen till Sköldvik öppnades 
29.9.2011 och möjliggör trafik till avfallscentralen. Väg-
projektet var ett samprojekt mellan Trafikverket, områ-
dets kommuner och företagen i området. 

Ekoavgiften är en grundavgift för 
avfallshanteringen. Östra Nylands 
Avfallsservice Ab har uppburit ekoav-
gift sedan 2005. Intäkterna av den här 
avgiften har använts för att täcka kost-
naderna för de lagstadgade tjänster som 
kommuninvånarna erbjuds avgiftsfritt. 
Under år 2011 inbringade ekoavgifterna 
1 008 000 euro. Av den summan gick 
562  000 euro till småavfallsstationernas 
verksamhet och den avgiftsfria mottag-
ningen av återvinnbart avfall, 238 000 
euro till ekopunkterna, 184 000 euro till 
avgiftsfri mottagning av problemavfall 
och 24 000 euro till avfallsupplysning. 

Ekoavgift

Utgiftsfördelning 2011 Inkomstfördelning 2011
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lämplig behandling. Sorteringsflaket förs till kundens 
gård. Flaket har fyra fack så att kunden kan sortera 
sitt avfall. Sorteringsflaket är till hjälp vid flyttningar, 
renoveringar och lagertömningar. Det återvinnbara 
avfallet blir till nytt material och elapparater, farligt 
avfall samt blandavfall förs till lämplig behandling.

I juli startade avhämtning av skrymmande avfall. 
Den här tjänsten erbjuder transporthjälp för avfall 
som inte kan läggas i hemmets eget avfallskärl. Tack 
vare den här tjänsten är det lätt att bli av med en 
gammal tvättmaskin, soffa eller bokhylla. Bilen am-
bulerar med tre veckors mellanrum och avhämtar 
avfallsföremål enligt beställning. Priset för avhämt-
ningen bestäms enligt avfallets mängd, art samt av-
hämtningsplatsens läge. Priset är från 30–60 €/av-
hämtning beroende på platsens läge. I servicen in-
går att avfallsföremålen bärs ut från kundens bostad 
till bilen och förs till lämplig behandling eller åter-
vinning. 

Östra Nylands Avfallsservice skö-
ter avfallshanteringen för invå-
nare, sommargäster och offent-
liga aktörer inom bolagets verk-
samhetsområde. Bland kunder-
na finns också privata företag. År 
2011 utvidgades den fastighets-
visa insamlingen till att omfatta 
insamling av glas och små metall-
föremål. Leveransen av avfall till 
småavfallsstationerna underlät-
tades genom nya tjänster. I april 
inleddes uthyrning av sorterings-
flak och i juli började avhämtning 
av skrymmande avfall erbjudas.

Största delen av avfallet från  
hushållen går till återvinning
Ett insamlingskärl vid fastigheten underlättar åter-
vinningen och minskar mängden blandavfall. Utbu-
det av fastighetsvisa tjänster utökades under verk-
samhetsåret och började omfatta förutom bioavfall 
och kartong även glas och metall. Insamlingen av glas 
och metall startade 1.6.2011. Glas, metall och kar-
tong levereras till industrin och blir ny råvara. Bioav-
fallet går till produktion av biogas och gödselmedel.  

Blandavfall från fastigheterna går främst till Kotka En-
ergis avfallskraftverk för energiutvinning. Östra Ny-
lands Avfallsservice tar hand om blandavfallet från cirka 
43 000 bostäder. 

6 Fastighetsvis avfallshantering

Avfall hämtas 
från stad, 

landsbygd  
och skärgård

Centraliserad konkurrensutsättning lönar sig
Östra Nylands Avfallsservice har till uppgift att konkur-
rensutsätta transporterna av det avfall som kommunen 
ansvarar för i enlighet med kraven i lagen. Genom re-
gelbunden konkurrensutsättning blir transporterna ef-
fektiva. Under verksamhetsåret konkurrensutsattes kar-
tongtransporten samt Askolas och Borgnäs blandavfall-
stransporter. På basis av konkurrensutsättningen sköt-
tes tömningen av kartongkärlen sedan 1.6.2011 av Sita 
Finland Oy och tömningen av blandavfallskärlen i Asko-
la och Borgnäs från 1.9.2011 av Tienvieri Oy. I samband 
med bytet av entreprenörer justerades tömningsrut-
terna och det blev vissa ändringar i tömningsdagarna. 
Kunderna fick information om ändringarna via brev och 
ändringen medförde inga tilläggskostnader. 

Leverans av avfall till avfallsstationen underlättas
I april 2011 startade uthyrning av sorteringsflak. Med 
hjälp av ett sorteringsflak får kunden möjlighet att på 
en gång föra stora avfallspartier till återvinning och 

Servicechef Tuija Klaus

”Vi förbättrar avfallshanteringstjänsterna enligt kunder-

nas behov och beaktar naturligtvis också kostnaderna 

och miljöpåverkan. Då insamlingen av återvinnbart av-

fall från fastigheterna har utökats väljer allt fler kunder 

helhetsservice. Vi för behövliga avfalls- och insamlings-

kärl till kunden och tömmer dem enligt överenskommelse. 

År 2011 hade vi nära samarbete med tjänsteinnehavarna 

inom miljöskyddet och tekniska sektorn i våra ägarkom-

muner. Som samarbete beaktar vi de åtgärder som krävs 

enligt ändringarna i den avfallslag som träder i kraft 

1.5.2012 såsom uppdatering av avfallshanteringsbestäm-

melserna, komplettering av transportsystemen och kund-

avtalen beträffande förpackningsavfall och tillsättande 

av en gemensam avfallshanteringsnämnd. Ägarkommu-

nerna fattade beslut om ändringarna våren 2012.”

TRANSPORT AV BLANDAVFALL:
Helsingin KTK Oy
HFT Network Oy/ 
Environet Oy
Lassila & Tikanoja Oyj 
Loviisan Viemäripalvelu ky
Porvoon Huoltomiehet Oy
SITA Finland Oy
Strand P-G (transport med båt)
TSE-Tienvieri Oy

TRANSPORT AV BIOAVFALL:
HFT Network Oy/Environet Oy 

TRANSPORT AV KARTONG, 
GLAS OCH METALL:
SITA Finland Oy/ 
Porvoon Huoltomiehet Oy 

KÄRLTRANSPORTER:
HFT Network Oy/ 
Environet Oy

AVHÄMTNINGSTJÄNST:
HFT Network Oy/ 
Environet Oy

Samarbetspartners 2011

• Regelbunden insamling av blandavfall vid alla bostäder och sommar-
bostäder. Alternativen är ett eget avfallskärl, ett gemensamt avfallskärl 
t.ex. tillsammans med en granne eller ett väglag eller användning av ÖNA:s 
blandavfallspunkter, i Sibbo inre skärgård går det att ansluta sig till avfalls-
transport med båt

• Regelbunden insamling av bioavfall vid fastigheter med minst 5 bostä-
der 

• Regelbunden insamling av kartong vid fastigheter med minst 20 bostä-
der

• Regelbunden insamling av glas (frivillig)
• Regelbunden insamling av metall (frivillig) 
• Hyrning av avfallskärl på särskild beställning
• Avhämtning av skrymmande avfall på särskild beställning

De fastighetsvisa insamlingstjänsterna är tillgängliga för alla bostadsfastig-
heter, offentliga fastigheter och företag inom verksamhetsområdet.

Fastighetsvisa tjänster
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25 200

5 000 3 600
170
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Fastigheter 
st Eget kärl Gemensamt 

kärl
Användare 

av en bland- 
avfallspunkt

Inte anslutna 
till avfalls- 

hanteringen

Bostadsfastigheter anslutna till ordnad
blandavfallsservice 2009 – 2011

*Av vägrarna debiteras en småavfallsstationgavgift 150 €/bostad.
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Östra Nylands Avfallsservice har 
ett nätverk för avfallsmottagning 
och erbjuder tjänster för både in-
vånare och företag. Under verk-
samhetsåret öppnades bolagets 
sjätte småavfallsstation i Borg-
näs. En satsning på snyggheten 
vid ekopunkterna gjordes genom 
förnyade städrutiner och effekti-
verad övervakning. 

Småavfallsstationerna finns nära invånarna
Borgnäs småavfallsstation öppnades 2.11.2011. Bolagets 
alla sex småavfallsstationer får utnyttjas av alla invånare 
på verksamhetsområdet. Småavfallsstationerna tar emot 
sådant avfall som inte kan läggas i avfallskärlet på den 
egna gården. Mottagningen av företagsavfall är främst 
koncentrerad till Domargårds avfallscentral.  

Småavfallsstationernas öppettider varierar beroende på 
antalet besökare. Den livligaste servicepunkten på Do-
margård i Borgå har öppet alla vardagar och lördagar. 
Småavfallsstationerna i Lovisa och Mömossen i Sibbo 
har öppet två vardagar i veckan och de övriga småav-
fallsstationerna en vardag i veckan. Kunderna har velat 
ha mera öppettid på lördagarna och det kommer att 
prövas under sommaren 2012 i Lovisa och på Mömos-
sen i Sibbo.     

Under verksamhetsåret utökades uthyrningen av bilkär-
ror från Domargårds avfallscentral till Lovisa och Mömos-
sens småavfallsstationer. För avfallstransport hyr bolaget 
ut bilkärror med huv för 10 euro. Avsikten med den här 
tjänsten är att göra det så lätt och förmånligt som möj-
ligt för kunderna att transportera avfall till småavfallssta-
tionerna. Man får vid behov använda kärran en hel dag 
med beaktande av småavfallsstationernas öppettider. 

Avfall som är helt får doneras till välgörenhet
På småavfallsstationens område vid Domargård i Borgå 
togs en sorteringscontainer i bruk i mars 2011. Dit kan 
man föra möbler och prylar som är i gott skick. Förening-
en Samaria tömmer den här insamlingscontainern varje 
vecka. Föreningen reparerar vid behov sakerna och säljer 
dem på sin loppmarknad för välgörenhet eller donerar 
dem till lämpligt ändamål. 

Satsning på snyggheten vid insamlingspunkterna
Ekopunkternas underhåll och tömning konkurrensutsat-
tes. Det blev nyare materiel för tömningarna och städ-
kostnaderna sjönk. Underhållsronden förnyades samti-
digt och från hösten 2011 har en underhållspatrull regel-
bundet besökt ekopunkterna. Vid besöken städas plat-
sen och behållarnas skick kontrolleras. Vid behov vidtas 
små serviceåtgärder. På vintern rengörs behållarna från 

7 Mottagning av avfall

Rätt avfall  
på rätt 

plats

snö. Vid ekopunkterna utfördes 331 städnings- och un-
derhållsuppgifter år 2011.

Under verksamhetsåret togs en avgift för missbruk 
med i taxan. Avsikten med den är att få dem som skrä-
par ned att själva stå för kostnaderna. Avgiften för 
missbruk är 60 euro/gång för dem som för blandav-
fall till en punkt för blandavfall utan att ha betalt års-
avgiften för detta. Den högre avgiften för missbruk, 
120 euro/gång, är för dem som vid insamlingspunk-
terna lämnar avfall som inte hör dit, till exempel hus-
hållsmaskiner, möbler, farligt avfall eller annat skrot.  
År 2011 sändes 150 fakturor för missbruk och dessutom 
gjordes tre brottsanmälningar för grov nedskräpning.

EKO- OCH BLANDAVFALLSPUNKTERNA
Paperinkeräys Oy
Suomen NP-kierrätys Oy
Suomen Kuluttajakuitu ry
Suomen Aaltopahviyhdistys ry
Sita/Porvoon Huoltomiehet Oy 
HFT Network Oy/Environet Oy

Samarbetspartners 2011

OTTO-INSAMLINGEN:
Bodö Båtvarv (insamling med båt)
Ekokem Oy
ERP Finland Oy
Serty
Kuusakoski Oy

Kostnaderna för mottagning och be-
handling av invånarnas och sommar-
gästernas återvinnbara avfall och far-
liga avfall täcks av ekoavgiften.  
• Till ekopunkterna (96 st) kan man föra 

papper, returkartong, små metallföremål 
och glas. 

• Vid småavfallsstationerna (6 st) tas farligt avfall från hushållen emot 
avgiftsfritt. Till småavfallsstationerna får man också avgiftsfritt föra 
återvinnbart avfall såsom metallskrot, träavfall, räfsavfall, returkar-
tong, glas och papper året runt. Småavfallsstationerna finns i Asko-
la, Lovisa (2 st), Borgnäs, Borgå och Sibbo.  

• Till Otto-insamlingsbilen och -båten kan man föra farligt avfall och 
metallskrot från hemmet. Otto-insamlingsbilarna ambulerar i maj 
och båten i juli.

• Med ekoavgiften täcks också kostnaderna för avfallsrådgivningen 
och avfallsupplysningen för barn.  

Ekoavgiften för egnahemshus är 25,20 €/år och ekoavgiften för fritids-
bostäder 22,18 €/år. Om en invånare har flera bostäder i egen använd-
ning inom Östra Nylands Avfallsservice verksamhetsområde, betalas 
full avgift för en av dem och nedsatt avgift, 6,05 €/år, för de övriga.

Heltäckande service  
för ekoavgiften

STÄDNING 
AV EKOPUNKTERNA
M. Lindberg Oy

Hösten 2011 
påbörjades en 
regelbunden 
uppföljning av 
besökare på 
småavfallsstationerna 
och avfallscentralen.
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15 000

10 000

5 000

st
Borgå SibboLovisa StrömforsAskola

Antalet besökare vid småavfallsstationer i september– december 2011

58 809

4 750 4 036
855 494
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Östra Nylands Avfalls-
service tar emot av-
fall vid Domargårds 
avfallscentral samt 
vid småavfallsstatio-
nerna, i ambulerande 
insamlingar samt på 
apoteken (läkeme-
del). Dessutom sam-

las kartong, glas, metall och blandavfall in direkt från 
fastigheterna. 

I Borgå finns Domargårds avfallscentral som utgör landskapets mottag-
nings- och behandlingscentral för avfall. Där tas återvinnbart avfall, avfall 
för slutdeponering, farligt avfall och specialavfall emot. En del av avfallet 
behandlas vid avfallscentralen och en del förs vidare till återvinning.

Driftchef Teemu Ruuttila

”Vår verksamhet utvecklades 

så att återvinningen främjades 

under år 2011. Vårt mål är att 

mängden avfall som slutdepo-

neras ska minskas. I juni 2011 

började vi på försök sortera 

byggavfall och med stöd av 

goda försöksresultat fortsät-

ter sorteringen av byggavfall. 

En helt ny verksamhet är att vi 

började ta emot och sikta jord 

som innehåller avfall.” 

8 Avfallscentralen

Bioavfall 1 962 t jordbättringskompost, trädgårdsmylla och biogas, Envor Biotech Oy
Räfsavfall 1 321 t kompostmylla, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Kartong 886 t kartongförpackningar, och hylskartongrullar, producentsammanslutningar
Glas 428 t nya glasförpackningar, Uusioaines Oy
Marksubstans 201 352 t för jordbyggnad vid avfallsstationen, Östra Nylands Avfallsservice Ab
Metall 1 483 t råvara för metallindustrin, Kuusakoski Oy
Farligt avfall 372 t energi och ny råölja, Ekokem Oy och Kuusakoski Oy
Tryckimpregnerat trä  314 t flis för energiutvinning, Demolite Oy
Papper 22 t råvara för pappersindustrin, Paperinkeräys Oy
Trä 9 677 t flis för energiutvinning, Kuusakoski 
Blandavfall 15 138 t blandavfall från fastigheterna till energiutvinning, Kotkan Energia Oy
El- och elektronikskrot  973 t  råvara för industrin, producentsammanslutningar
Tegel- och betongavfall  14 359 t för jordbyggnad vid avfallsstationen, Östra Nylands Avfallsservice Ab

Domargårds avfallsstation 2011
1) Alla avfallslaster anmäls vid våg- och kontorsbyggnaden

2) Småavfallsstationens område där alla släpvagns- och paketbilslaster tas emot

3) Förvarings- och hanteringsfält för återvinnbart avfall.

4) Avfallsupplag som tillslöts 31.10.2007. Landskapet eftervårdas enligt EU-
normerna

5) Avfallsupplag som är i användning och som är byggt med tät 
bottenkonstruktion enligt EU-normerna 

6) Pumpstation för biogas. Biogas samlas upp med hjälp av 18 gasbrunnar både 
från gamla och nya avfallsupplag. Deponigasen levereras till nyttoanvändning 

eller behandlas så att den övergår i en ofarligare form.

7) Södra utjämningsbassängen, till vilken vatten styrs från hanteringsområdena. 
Vatten pumpas till den norra utjämningsbassängen och sedan vidare till ett 

reningsverk för avloppsvatten.
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9 Materialströmmar
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År 2011 togs sammanlagt 288 146,69 ton avfall emot, 
största delen vid Domargårds avfallscentral. Mängden 
mottaget avfall ökade med cirka 30 % jämfört med året 
innan. Ökningen påverkades speciellt av mängden be-
tong, tegel och aska, som utnyttjades när en vertikal isole-

rande vägg byggdes på slutdeponeringsområdet vid Do-
margårds avfallscentral, samt mängden träavfall som på 
grund av en ändring i statistikföringen nu kan rapporteras 
noggrannare. Avfallsmängden ökade också på grund av 
att marksubstans som innehåller avfall började tas emot.

Maskinarbeten 
E-P Athen Oy

Deponeringsområdets  
underhåll
Maavire Oy

Samarbetspartners på 
avfallscentralen 2011
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Miljösystem
Östra Nylands Avfallsservice har ett 
miljösystem baserat på standarden 
ISO 14001. Med hjälp av miljösys-
temet identifierar och minskar man 
miljökonsekvenserna av verksamhe-
ten samt försöker kontinuerligt för-
bättra verksamheten så att miljöfrå-
gorna bättre beaktas. Systemet cer-
tifierades år 2009 och det omfattar 
alla verksamhetspunkter inom Östra 
Nylands Avfallsservice. Systemets 
funktion kontrolleras två gånger om 

året genom intern och extern kvalitetsrevision.

Bedömning av miljöaspekter
Miljöaspekterna bedöms en gång om året genom att fö-
retagets alla funktioner gås igenom och deras positiva 
och negativa inverkan på miljön bedöms. Utgående från 
bedömningen väljs de viktigaste miljöaspekterna ut. För 
en del av dem uppställs ett mål, vanligen på några års 
sikt. En del styrs med hjälp av anvisningar och en del 
mäts och kontrolleras.

Miljömål och ambitioner
Östra Nylands Avfallsservice har två miljömål för vilka 
sammanlagt sex ambitioner har ställts upp med en tids-
plan från något enstaka år till flera år. På basis av resul-
taten för år 2011 kan man konstatera att mål har ställts 
upp för de funktioner som kräver förbättring. Utgående 
från resultaten har de uppställda målen ännu inte nåtts 
år 2011.

Mål 1: Minskning av utsläppen  
från avfallshanteringen
Av gaserna som uppkommer på det slutdeponerings-
område som stängdes på Domargård 2007 ska man lyck-
as samla upp minst 80 %, då de slutliga ytkonstruktio-
nerna har byggts. 
-  De slutliga ytkonstruktionerna har ännu inte byggts. 

Av de uppkomna gaserna kunde 15 % tas till vara år 
2011 (ÖNA:s nyckeltal)

Gasuppsamlingen på Domargård ska vara avbruten i 
mer än 10 timmar högst 15 dagar under åren 2011 och 
2012. 
-  Antalet avbrott i gasuppsamlingen i mer än 10 timmar 

år 2011 var 29 st. 

ÖNA börjar göra upp miljöansvarsrapporter från och 
med år 2012. Rapporten ersätter årsberättelsens miljö-
översikt. 
-  En plan för miljöbokföring har gjorts upp och utgåen-

de från den presenteras informationen i årsberättel-

10Miljökonsekvenser

Miljö- 
konsekvenserna  

kontrolleras, 
styrs och 
minskas

sen för 2011. För hanteringen av kontrolluppgifterna 
skaffades programmet MapGraph 2011.

På Domargård ska lakvatten inte rinna över efter år 2010. 
-  År 2011 rann lakvattnet över en gång.

Mål 2: Ökad mängd återvinnbart avfall och stärkt 
miljömedvetenhet
Av diverse byggavfall ska 20 % sorteras senast år 2012. 
-  Ett försök att sortera byggavfall gjordes och det visa-

de sig att sorteringen var lönsam. Efter sorteringsför-
söket har sorteringen effektiverats och ett nytt, skärpt 
mål för sorteringen har ställts upp från år 2012. År 
2011 styrdes cirka 5 % av det inkomna byggavfallet till 
sortering.

Mängden separatinsamlat förpackningsmaterial (kar-
tong, glas och metall) från kunderna ska vara 10 % 
större 2012 än 2010.

-  I slutet av 2011 var mängden separatinsamlat förpack-
ningsmaterial från kunderna 3 % större än 2010.  

Miljötillstånd 
Nylands miljöcentral beviljade Domargårds avfallscen-
tral miljötillstånd 2007. Dessutom erhölls miljötillstånd 
av Regionförvaltningsverket i Södra Finland för sorte-
ring av byggavfall och siktning av marksubstans som 
innehåller avfall år 2010. Miljötillstånd för Mömossens 
avfallsstation beviljades av Nylands miljöcentral 2005. 
Före utgången av år 2011 skulle miljötillståndet för verk-
samheten vid Mömossens avfallsstation lämnas in för 
revidering av tillståndsbestämmelserna i gällande mil-
jötillstånd. Samtidigt ansöktes om tillstånd för nya verk-
samheter såsom slutdeponering av ren marksubstans 
på området där stenmaterial har brutits och siktning av 
marksubstans som innehåller avfall. Miljötillstånden styr 
hela verksamheten från avfallsbehandling till kontroll av 
miljökonsekvenserna.

Vårens första flöjtton tillhör landskapsfågeln koltrasten. Kol-

trasten sjunger vackra flöjtlika fraser som den likväl inte upp-

repar på samma sätt som taltrasten. Strupen är en aning lju-

sare, bröstet litet strimmigt och näbben gulbrun.

Fågeln häckar i södra och mellersta Finland i löv- och bland-

skogar, men ses också ofta i parker och trädgårdar. Den läg-

ger 4 – 5 blågröna ägg med bruna prickar, som fågeln ruvar 

13 – 14 dygn.

Koltrasten övervintrar i Västeuropa dit den flyttar i septem-

ber– november, en liten del av beståndet övervintrar i södra 

Finland. Till vår glädje återvänder den igen tidigt i mars–april.
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Av de vilda djuren i Finland är kanske igel-

kotten den bäst kända. Den är ett nattdjur 

och lever i löv- och blandskogar med riklig 

markvegetation, men trivs också i parker 

och trädgårdar. Igelkotten ligger i vinterdva-

la från slutet av oktober till slutet av mars.

Landskapsdäggdjuret räknas till insektätar-

na, men den föder sig också med smådjur, 

såsom sniglar, daggmaskar och grodor. 

Igelkotten bygger sitt bo i ett markhål eller 

en hög med löv. Boet har i allmänhet två in-

gångar. Igelkotten föder 3 – 8 ungar, som har 

ljusa, mjuka taggar.

Miljökonsekvenserna minimeras
Konsekvenser för vattnet
Östra Nylands Avfallsservice har två verksamhetsställen, 
Domargårds avfallscentral i Borgå och Mömossens små-
avfallsstation i Sibbo, där vattenkontrollen sker enligt ett 
kontrollprogram godkänt av myndigheten. Vattenkon-
trollen är indelad i kontroll av lakvattnets och ytvattnets 
kvalitet och mängd samt kontroll av grundvattenkvali-
teten. Kontrollen av grundvattnets kvalitet är indelad i 
kontroll av vattenkvaliteten i de lösa jordlagren och kon-
troll av berggrundvattnets kvalitet. Dessutom följer man 
upp vattennivån inne i avfallsupplaget.  
Utöver kontrollen vid avfallsstationerna kontrolleras 
vattnet också två gånger om året vid två punkter på om-
rådet där brytning för den kommande avfallscentralen i 
Sköldvik pågår.

Ytvatten 
Ytvattnet kring Domargårds avfallscentral kontrolleras 

Miljökonsekvenser
tre gånger om året och ytvattnet vid Mömossens små-
avfallsstation fyra gånger om året vid sju olika punkter. 
Vart femte år görs dessutom en omfattande kontroll, var-
vid fler parametrar i vattnet undersöks. Följande omfat-
tande kontroll görs vid Domargård 2012 och vid Mömos-
sen 2013.

Liksom under tidigare år kunde näringsbelastning från 
Domargårds avfallscentral fortsättningsvis noteras i vatt-
net i dikena norr om avfallsstationen år 2011. Påverkan 
märktes tydligast vid de punkter som ligger närmast av-
fallscentralen. Näringsbelastningen motsvarade dock ni-
vån under de senaste kontrollåren. I kontrollresultaten 
märks positiv inverkan av de vattenbehandlingsåtgärder 
som vidtagits under åren 2005-2009 i form av påtagligt 
minskad näringsbelastning som kommer ut i ytvattnet. 

Inverkan från Mömossens småavfallsstation på ytvattnet 
år 2011 kunde liksom tidigare år observeras vid de när-
maste observationspunkterna söder och nordost om av-
fallsstationen (näringsämnen).

 Kväve (N) Fosfor (P) Fasta BOD7 Ammonium- Elektrisk pH CODCr Klorid 
   partiklar  kväve konduktivitetet
 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m  mg/l mg/l

 3,46 0,12 5  0,72 42 6,8 0,07 0,03

 1,73 0,04  2,83 0,34 29,81 6,79 42,8 33,96

 2,3 0,05 14,46 10,2 0,76 44,98 6,93 25,15* 32,48

 49 0,63 42 17 40 180 7,3 210 170

 49 7,4 259 210 34 83 7,3 460 

 10 0,23 6,3 3,4 1,1 66 7 30  

  0,05   0,12 75 6,9 4,68* 128,89**

     0,57 65,06 6,55 19,33* 33,11

     0,4 alle 250 6,5–9,5 5* 100

Domargård dagvatten

Domargård ytvatten

Mömossen ytvatten

Översvämning 10.–11.4.2011 (27, 18 m3)

Vatten mottaget på Borgå Hermansö reningsverk för avloppsvatten

Vatten avlett från Borgå Hermansö reningsverk för avloppsvatten

Domargård grundvatten

Mömossen grundvatten

Hushållavattnets kvalitetskrav (små enheter)

* COD Mn
** Saltning av motorvägen och väg 170 inverkar på halterna



21 20 Ö S T R A  N Y L A N D S  AV FA L L S S E R V I C E  A B Å R S B E R Ä T T E L S E  2 0 1 1 21 

Grundvatten 
Grundvattnet kontrolleras i samband med kontrollen av 
ytvattnet vid åtta punkter vid Domargårds avfallscentral 
och vid elva punkter vid Mömossens småavfallsstation. 
Beträffande Domargård kunde påverkan från avfallscen-
tralen liksom i ytvattnet noteras norr om avfallscentralen 
i form av ökad elektrisk konduktivitet samt kloridhalt. Vid 
Mömossen märktes påverkan ställvis i form av förhöjd 
elektrisk konduktivitet, sulfat- och kloridhalter samt am-
moniumkvävehalt.

Lakvatten 
Halterna i lakvattnet kontrolleras samtidigt som grund- 
och ytvattnet kontrolleras. Mängden lakvatten som leds 
till avloppsnätet mäts med kontinuerliga mätare. Ut-
jämningsbassängen norr om Domargårds avfallscentral 
försågs med en egen flödesmätare hösten 2011 för att 
man i fortsättningen också själv ska kunna följa upp den 
mängd vatten som leds till avloppet. Flödesmätaren kan 
också utnyttjas för att observera tilltäppning då det finns 
risk för att bassängen ska rinna över. Samtidigt koppla-
des också en nivåmätning till utjämningsbassängen för 
att ge information om vattennivån i bassängen. Då vat-
tennivån stiger nära överströmningsgränsen sänds ett 
meddelande till en mobiltelefon. Senast då kan man vid-
ta åtgärder för att förhindra att bassängen rinner över. 
Om bassängen trots alla åtgärder ändå rinner över, sän-
der flödesmätaren information om detta till en mobilte-
lefon.  

Lakvattnet från Domargårds avfallscentral leds till Borgå 
Vattens avloppsreningsverk på Hermansö. År 2011 led-
des 109 112 m3 lakvatten till avloppsnätet. Det är 38 % 
mer än 2010. Den ökade mängden vatten som leddes 
till avloppsnätet berodde delvis på rikligare regn jämfört 
med 2010.

Under år 2011 rann lakvatten över en gång vid den nor-
ra utjämningsbassängen vid Domargårds avfallscentral. 
På grund av att endast en liten vattenmängd (27,18 m3) 
rann över och det pågick under endast en kort tid med-
förde det ingen långvarig inverkan på vattenkvaliteten i 
dikena. 

Från Mömossens småavfallsstation leddes 22 517 m3 lak-
vatten till Helsingfors Vattens avloppsreningsverk i Vik år 
2011. Det var cirka 56 % mer än 2010.

Inverkan på luften
Den största miljöpåverkan från avfallshanteringen är 
växthusgaserna som bildas på slutdeponeringsområ-
dena, framför allt metan, som är en 21 gånger starkare 
växthusgas än koldioxid. Andra källor till utsläpp av växt-

husgaser från avfallshanteringen än slutdeponerings-
områdena är bl.a. avfallsuppsamlingen och transporten 
samt maskinerna på avfallsstationerna. Avfallshantering-
ens klimatpåverkan kan dock minskas bl.a. genom upp-
samling och behandling av deponigasen på slutdepone-
ringsområdena samt energiutvinning ur avfall som an-
nars skulle slutdeponeras. Utsläppen från uppsamling 
och transport kan dessutom påverkas bl.a. genom effek-
tiv ruttplanering samt genom att utsläppssnål uppsam-
lingsmateriel används.

På Domargårds avfallscentral har deponigas samlats upp 
ända sedan 1995. Gasen samlas upp från de avfallsupp-
lag som användes 1980-2007 via 15 brunnar samt från 
de avfallsupplag som nu används via tre brunnar. År 
2011 samlades sammanlagt 0,66 milj. Nm3 gas upp. Av 
den gick cirka 23 % till Borgå Energis fjärrvärmeproduk-
tion. Energimängden i den gas som leddes till fjärrvär-
meproduktionen motsvarade 59 000 liter lätt brännolja. 
Största delen av gasen måste år 2011 brännas i facklan 
på grund av problem vid Borgå Energis fjärrvärmeverk. 

De slutliga ytkonstruktionerna på det slutdepone-
ringsområde som använts för kommunalt avfall vid 
Mömossens småavfallsstation och som togs ur bruk 
2007 blev färdiga hösten 2011. Deponigaserna från 
det tillslutna avfallsupplaget behandlas passivt med 
hjälp av ett biofilter som byggts vid ytan av avfalls-
upplaget. I biofiltret oxideras metanet till koldioxid 
och vatten.

Annan påverkan
Miljöpanel 
En miljöpanel bestående av frivilliga invånare i närheten 
av Domargårds avfallscentral har samlat information om 
lukt och andra olägenheter i avfallscentralens omgivning 
sedan 2008. I miljöpanelen deltog 10 panelister i slutet 
av 2011. Liksom året innan minskade antalet luktobser-
vationer och luktdagar. Antalet luktdagar, dvs. dagar då 
en eller flera panelister observerat lukt, år 2011 var 11 
och antalet luktobservationer var 12. Luktobservationer 
gjordes i april och juli, under övriga månader noterades 
ingen lukt. Mycket påtagliga luktolägenheter till följd av 
avfallscentralens verksamhet har enligt panelisterna inte 
förekommit i omgivningen. Den stora minskningen av 
luktobservationerna har påverkats av att strängkompos-
teringen av avloppsvattenslam upphörde i slutet av år 
2010. Det här slammet var avfallscentralens påtagligaste 
luktkälla. För närvarande förekommer kortvariga lukto-
lägenheter då räfsavfallsmylla flyttas och förs till nytto-
användning.

Skadedjur 
Mängden skadedjur vid Domargårds avfallscentral för-
söker man påverka genom att dagligen komprimera och 

Kvalitets- och miljöexpert  

Johanna Rusanen: 

”År 2011 började vi utveckla vår 

utsläppsbokföring och vi gjorde 

avgränsningar för att minska 

verksamhetens koldioxidav-

tryck. Avsikten är att koldioxid-

avtrycket från de senaste åren 

ska beräknas våren 2012 och 

att det i fortsättningen årligen 

ska kunna beräknas så att utveck-

lingen kan följas. För hantering av 

vattenkontrollens resultat skaffades 

det webbaserade programmet Map-

Graph från EHP-Tekniikka. Det här 

programmet samlar all information 

på en lättillgänglig plats.”

täcka slutdeponeringsområdet. Råttor på avfallscen-
tralen bekämpas med 23 beteslådor som placerats 
ut på området. 

Avfallet blir till energi
Den deponigas som samlas upp vid Domargårds av-
fallscentral leds till Borgå Energi för fjärrvärmepro-
duktion. Med gasen producerades 590 MWh energi 
2011. Energi produceras förutom av deponigas ock-
så av trä- och risavfall samt källsorterat kommunalt 
avfall från hushållen. Av trä- och risavfall producera-
des 6 772 MWh energi och av källsorterat kommu-
nalt avfall 36 343 MWh. Av det insamlade och mot-
tagna avfallet producerades sammanlagt 43 704 
MWh energi. Med energin från avfallet kan man er-
sätta bl.a. fossila bränslen såsom naturgas.

Miljökonsekvenser
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Informatör Katariina Lossi

”Vi ger kundspecifik information 

till alla intressentgrupper. Må-

let är att kunderna ska sköta sin 

avfallshantering på ett hållbart 

sätt. En viktig målgrupp för oss 

är barnen. Avsikten med Otto-

pysselhäftet och återvinnings-

tävlingen är att barnen ska lära 

sig miljökunskap redan från tidig 

ålder. Vårt mål är att ekologiskt 

handlande och återvinning ska 

bli en livsstil.”

Under verksamhetsåret utarbe-
tade Östra Nylands Avfallsservice 
ett omfattande undervisningsma-
terial till alla lågstadieskolor på 
verksamhetsområdet om hållbar 
konsumtion, återvinning och kor-

rekt hantering av avfall. Under sommaren 2011 ord-
nades för första gången en återvinningstävling för 
alla fjärdeklassare på verksamhetsområdet. Rådgiv-
ningen om återvinning riktades speciellt till bostads-
aktiebolagen. För dem gjordes väderbeständiga sor-
teringstavlor att placera i anslutning till platsen för 
avfallskärlen. Kundtidningen Återvinnare förnyades. 

Jakt på försvunnet avfall
Mer än hundra elever från 13 skolor tävlade i återvin-
nings- och avfallskunskap i tre personers lag. Deltagar-
na förberedde sig för tävlingen under ledning av lärarna 
med hjälp av Otto-undervisningsmaterialet som delades 
ut till alla lågstadieskolor i verksamhetsområdet. Genom 
frågesport kvalificerade sig Leppätien koulu och Söder-
kulla skola från Sibbo, Länsiharjun koulu och Pernå kyr-
koby skola från Lovisa samt Kulloon koulu från Borgå till 
den fartfyllda finalen. I finalen fick lagen en skattkarta 
som hjälpte dem att hitta praktiska uppgifter som var ut-
placerade vid en naturstig. Eleverna behärskade kunska-

perna och finalen blev ytterst jämn. Segern gick till Per-
nå kyrkoby skola.  

Minskad belastning genom återvinning
Det centrala temat för verksamhetsårets informations-
förmedling var att öka återvinningen. Temat behand-
lades bl.a. i tidningen Återvinnare, kundmeddelanden, 
en artikelserie i lokaltidningen, på webbplatsen och på 
småavfallsstationernas rådgivningsrunda. Husbolagen 
fick sorteringstavlor att placera i anslutning till avfalls-
kärlen. På tavlorna finns anvisningar för avfallshante-
ringen och återvinningen samt information om till ex-
empel vart det återvinnbara avfallet förs. 

Kundernas tillfredsställelse följs upp
Kundernas tillfredsställelse och informationsbehov följs 
ständigt upp. Under verksamhetsåret gjordes två kun-
denkäter. I den årliga enkäten om hur nöjda kunderna är 
med småavfallsstationerna blev det allmänna vitsordet 
samma som året innan dvs. 6 (skala: 7 mycket nöjd….1 
inte alls nöjd). Som bilaga till fakturan sändes en enkät 
om tillfredsställelsen till dem som använder bolagets 
blandavfallspunkter. Där blev det allmänna vitsordet 5,6 
vilket också är mycket bra. Resultaten av enkäterna om 
kundernas tillfredsställelse används då verksamheten 
utvecklas och nya tjänster planeras.

11 Kommunikation
Nära 

kunden

Östra Nylands Avfallsservice hade 
29 anställda under verksamhetsåret. 
Dessutom deltog flera tiotal anställ-
da hos entreprenörer i avfallshante-
ringsarbetet. Vårt mål är att nivån på 
personalens kunskap och färdighe-
ter kontinuerligt ska utvecklas och 
att de ska må bra i sitt arbete. År 
2011 deltog hela personalen i ett ut-
bildningsprogram avsett att främja 
kundservicen och samarbetet. Dess-

utom fördjupade de anställda sina kunskaper genom att 
delta i flera värdefulla kurser i branschen. 

Arbetshälsa och säkerhetsfrågor togs upp och utveck-
lades i samarbete med arbetarskyddsorganisationer, fö-
retagshälsovården och personalen. Under verksamhets-
året fattades beslut om att utöka bolagets verksamhets-
system så att det även omfattar arbetssäkerheten (OH-
SAS 18001).

Personalens tillfredsställelse följs upp speciellt genom 
utvecklingssamtal och enkäter om tillfredsställelsen i ar-
betet varje år. I enkäten 2011 var 40 % mycket nöjda och 

12 Personal
Framgång 
tack vare 

kunnig och 
nöjd personal

50 % ganska nöjda med sin arbetsplats. Arbetsgivaren 
fick det allmänna vitsordet 5,6 (skala 1–7). Resultaten av 
enkäten om tillfredsställelsen används för att utveckla 
verksamheten.

Under verksamhetsåret främjades personalens arbets-
förmåga genom ekonomiskt stöd för personalens mo-
tions- och kulturintressen. Verksamhet för att främja 
personalens rekreation och välbefinnande planeras av 
en särskild grupp med representanter för varje arbets-
grupp.

Målet för den interna informationsförmedlingen är att 
se till att personalen känner till bolagets mål, föränd-
ringar i verksamheten och hur vars och ens arbete på-
verkas. Förmännen sköter den interna informations-
förmedlingen genom att hålla gruppmöten och regel-
bundna utvecklingssamtal. Den interna informations-
förmedlingen sköts också via veckomeddelanden som 
sänds per e-post och personalmöten som hålls varje 
månad.

Å R S B E R Ä T T E L S E  2 0 1 1

• Mediameddelanden 20 st
• Kundtidningen Återvinnare 51 000 st
• Kundmeddelanden tillsammans  
 med fakturan 100 000 st
• Webbplatsen: www.iuj.fi 
• Rådgivningstillfällen för skolelever 60 st
• Otto-undervisningsmaterial till alla lågstadier på 

verksamhetsområdet 80 st
• Otto-pysselhäften med återvinning som tema till 

alla förskolebarn på verksamhetsområdet 1 000 st

Kommunikation 2011
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Allmänt 
Östra Nylands Avfallsservice Ab (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy) är ett aktiebolag som ägs av fem kommuner med 
ett sammanlagt invånarantal på 92 957 personer i slutet av 2011. 

Enligt delägaravtalet är bolagets uppgift att sköta avfallshanteringen inom avtalskommunerna enligt kraven i lagstift-
ningen på ett miljövänligt sätt och så att bra teknik utnyttjas på ett både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Bolaget sköter den avfallshantering som ägarkommunerna ansvarar för. Dessa tjänster produceras för bostadsfas-
tigheter och för statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter. Tjänsterna består av avfallsrådgivning, ma-
terialinsamling, återvinning, energiutvinning och behandling av avfall samt skärgårdens avfallshantering och pro-
blemavfallsservice. Därtill erbjuder bolaget avfallshanteringstjänster för företag som har behov av tjänsterna. 

Resultatutveckling och väsentliga händelser under räkenskapsperioden  
Bolagets omsättning under verksamhetsåret var 12,0 miljoner euro vilket är en ökning med 12,7 % från föregå-
ende år. Den mottagna materialmängden utgjorde 294 000 ton, varav 201 000 ton var rent eller lindrigt förorenat 
jordmaterial. Omsättningen ökade på grund av de ökade mängderna behandlat avfall och på grund av prishöj-
ningarna som trädde i kraft 1.4.2011, och som främst gällde företagsavfall. Andelen avfallsskatt som redovisas till 
staten utgjorde 13,5 % (1 615 420 euro) av omsättningen. 

Under verksamhetsåret gjorde bolaget en obligatorisk reservering på 1 300 000 euro för eftervård av deponierna. 
Reserveringen är inte avdragbar i beskattningen. Eftervårdsarbeten gjordes för 283 548 euro, vilket innebär att ef-
tervårdsreserveringens nettoökning var 1 016 452 euro.

Räkenskapsperiodens rörelsevinst utgjorde 642 644 euro, vilket är 5,4 % av omsättningen. Avkastning på eget ka-
pital var 9,5 % räknat på nettoresultatet efter korrigering med tidigare räkenskapsperioders skatter. Det egna kapi-
talets andel var i slutet av räkenskapsperioden 25,5 % av balansomslutningen. Räkenskapsperiodens resultat före 
skatt var en vinst på 629 421 euro. Vinsten efter skatt blev 220 251 euro.

Nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska ställning och resultat
 2011 2010 2009
omsättning  11 981 521 10 629 479 9 435 794
rörelsevinst 642 644 367 167 167 503
rörelsevinst % av omsättningen 5,4 3,5 1,8
avkastning på eget kapital % 9,5 1,5 1,8
soliditetsgrad % 25,5 24,9 26,8
*Till det egna kapitelet räknas inte obligatoriska reserveringar vilket inverkar på nyckeltalet.

Rörelsevinsten år 2011 var något högre än väntat, vilket berodde på en större mängd behandlat avfall än budge-
terat. 

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

De viktigaste investeringarna 
Investeringarna uppgick till sammanlagt 1 590 977 euro.  Av denna summa användes största delen till brytning av 
stenmaterial vid den nya avfallscentralen i Sköldvik (54,4 %; 865 715 euro). Till konstruktionen av den nya småavfalls-
centralen i Borgnäs användes 445 052 euro, vilket utgjorde 28,0 % av de totala investeringarna. Resten (280 210 euro; 
17,6 %) användes till största delen till underhåll och utveckling av funktionerna vid Domargårds avfallscentral. 

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

Delägare

Osakas Osakkeet/kpl %-osuus
Borgå 2 243 49,00
Sibbo 1 172 25,60
Lovisa    812  17,74
Askola    181  3,95
Borgnäs  170  3,71
Sammanlagt 4 578 100,00

Delägare          Aktier/st       %-andel

Utvecklings- och miljöverksamhet  
Bolaget har ett certifierat miljö- och kvalitetssystem (ISO 9001, ISO 14001), enligt vilket bolaget förbinder sig till 
en kontinuerlig förbättring av verksamheten. Miljö- och kvalitetsmålen har registrerats i verksamhetssystemet, ge-
nomförandet följs upp och målsättningarna granskas årligen. De centrala miljömålen består av att öka avfallsåter-
vinningen och minska avfallscentralernas utsläpp.

Nya tjänster som togs i bruk under verksamhetsåret var småavfallsstationen i Borgnäs kommun, en möjlighet för alla 
fastigheter till insamling av förpackningsmaterial vid den egna fastigheten samt avhämtning av skrymmande föremål.

Med tanke på minskning av miljöbelastningen var det viktigaste utvecklingsprojektet tillslutningen av Mömossens 
gamla deponiområde för kommunalt avfall. Med hjälp av konstruktionerna är det möjligt att samla in och behand-
la gas- och vattenutsläpp från den stängda deponin.

Under år 2011 pågick följande utvecklingsprojekt som är centrala för företagets verksamhet:

1) De förberedande anläggningsarbetena för konstruktionen av den nya avfallscentralen i Sköldvik framskred en-
ligt den planerade tidtabellen. Planerna uppdaterades under verksamhetsåret och tilläggstillstånd erhölls för bryt-
ningen vid avfallscentralen. I och med det nya tillståndet blir det lättare att forma grunderna för avfallscentralen 
och mängden användbar sten som kan tas tillvara ökar. 

2) Vid Domargårds avfallscentral påbörjades sortering av byggavfall i försökssyfte för att öka återvinningen och 
minska på slutdeponeringen. Utgående från försöksprojektet planeras en utvidgning av sorteringen av byggavfall 
åren 2012 – 2013.  

3) Vid Domargårds avfallscentral fortsatte planeringen av tillslutningen. Slutdeponeringsområdet som togs ur bruk 
år 2007 sjunker fortfarande och de slutliga konstruktionerna för tillslutning kan ännu inte byggas.

4) Vid Domargårds avfallscentral gjordes utredningar om hur den resterande slutdeponeringsvolymen kunde användas 
så effektivt som möjligt. Utgående från utredningarna ska ansökas om miljötillstånd för att så effektivt som möjligt kun-
na förena det nuvarande slutdeponeringsområdet och det som stängdes år 2007 genom en tät konstruktion. 

5) Planen för effektivering av insamlingen av återvinnbart avfall med hjälp av flerfackskärl och -bilar blev klar. Till 
projektet anmälde sig 262 hushåll på frivillig basis som får pröva det nya sorteringssystemet i ett års tid. Beslutet om 
användning av den nya tekniken vid insamling av avfall fattas efter att resultaten från försöksperioden blivit klara.

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

Bolagets samtliga aktier har samma rättigheter och antal röster. Vid beslut om grunderna för bolagets avgiftspo-
litik på den ordinarie bolagsstämman förutsätts dock kvalificerad majoritet på 2/3.

Styrelsens      verksamhetsberättelse 2011
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy    | 

Räkenskapsperiod 1.1.2011 – 31.12.2011

|    Östra Nylands Avfallsservice Ab
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Personal   
Antalet årsverken i bolaget under verksamhetsåret var 25,6 vilket var 2,4 årsverken mindre än år 2010 och samma 
som år 2009. Visstidsanställda utförde 2,6 årsverken i bolaget, medan motsvarande tal för 2010 var 2,3 och 5,2 år 
2009. Bolaget hade 27 anställda 31.12.2011. Motsvarande tal för år 2010 och år 2009 var 31. Den totala summan 
löner och arvoden för redovisningsperioden 2011 var 983 286 euro. Löner och arvoden för redovisningsperioden 
2010 var 1 035 033 euro och 881 440 euro för redovisningsperioden 2009.

Under verksamhetsåret använde bolaget ett resultatpremiesystem för personalen. Målsättningen med systemet är 
att motivera 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 väsentliga förändringar som påverkar bolagets verk-
samhet eller ekonomi. Bolagets omsättning väntas förbli på samma nivå år 2012 som år 2011. Omsättningen på-
verkas av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska tillväxten leder till en ökning av avfallsmäng-
derna och ökar bolagets omsättning och lönsamhet.

Utvärdering av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna i verksamheten 
De största riskerna i anslutning till bolagets affärsverksamhet gäller mängderna mottaget avfall. Privathushållens 
behov av avfallshanteringstjänster och de avallsmängder som de producerar förändras långsamt. Däremot varie-
rar mängden företagsavfall kraftigt enligt de ekonomiska konjunkturerna. Enligt den nya avfallslagen som träder i 
kraft 1.5.2012 ansvarar kommunerna också för avfallshanteringstjänsterna till företag, om företagen ber om det på 
grund av brist på annat serviceutbud. Det är tillsvidare svårt att bedöma om lagändringen kommer att inverka på 
volymerna i de kommunala bolagens verksamhet. 

Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsperiodens vinst 
Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 220 251,27 euro ska bokföras på kontot ”vinst/förlust från ti-
digare räkenskapsperioder” och ingen dividend betalas ut för räkenskapsperioden. Enligt bolagsordningen delar 
bolaget inte ut dividend till sina ägare utan eventuell vinst används till att utveckla företagets verksamhet.

Ordinarie medlem Suppleant Kommun
För tiden 28.4. – 31.12.2011
Matti Nuutti (ordf.) Heikki Lappalainen Borgå
Magnus Åström (vice ordf.) Veikko Raiskila Sibbo
Kari Hagfors Jouni Malmivaara Lovisa
Jaakko Isotalo  Taisto Uutinen Lovisa
Vesa Lepistö Juhani Rantala Sibbo 
Otto Oksanen Juha Vanhala Borgå
Risto Kuisma  Tommi Puotila Askola ja Borgnäs
Anders Rosengren Thomas Ekholm Borgå

Bolagets verkställande direktör var teknologie doktor Juha-Heikki Tanskanen.

Bolagets revisor var PricewaterhouseCoopers Oy.

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Omsättning  11 981 520,70 10 629 632,46
Övriga rörelseintäkter 324 948,76 594 019,63
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
  Inköp under räkenskapsperioden -203 003,04 -206 487,69
  Köpta tjänster -5 504 847,48 -5 321 003,42

Material och tjänster sammanlagt -5 707 850,52 -5 527 491,11

Personalkostnader
 Löner och arvoden -983 286,09 -1 035 033,39
 Lönebikostnader
  Pensionskostnader -178 760,01 -175 437,36
  Övriga personalbikostnader -35 844,10 -36 021,88

Personalkostnader sammanlagt -1 197 890,20 -1 246 492,63

Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan -1 060 292,06 -910 568,34

Redovisad avfallsskatt -1 615 420,00 -1 258 170,00

Övriga rörelsekostnader -2 082 372,61 -1 913 762,73

Rörelsevinst  642 644,07 367 167,28

Finansiella intäkter och kostnader
 Finansiella intäkter 24 765,69 6 917,67
 Finansiella kostnader -37 989,21 -31 304,92

Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt  -13 223,52 -24 387,25

Vinst före extraordinära poster 629 420,55 342 780,03
Extraordinära poster
 Extraordinära intäkter 0,00 6 138,00

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 629 420,55 348 918,03

Inkomstskatt  -409 169,28 -317 218,74

Räkenskapsperiodens vinst 220 251,27 31 699,29

R E S U LTAT R Ä K N I N G   2011S T Y R E L S E N S  V E R K S AM H E TS B E R ÄT T E L S E   2011

Förvaltning 
Bolagsstämman hölls 28.4.2011 i Borgå. Bolagets styrelse sammanträdde 9 gånger under året. Styrelseordföran-
de var Matti Nuutti från Borgå. Vice ordförande var Magnus Åström från Sibbo. I styrelsen verkade följande ordi-
narie medlemmar och suppleanter: 

Ordinarie medlem Suppleant Kommun
För tiden 1.1. – 28.4.2011
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
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Balansräkning aktiva
Bestående aktiva
 Immateriella tillgånger
  Immateriella rättigheter 211 952,64 27 948,60
  Övriga kostnader med lång verkan 4 306,05 8 183,01
 Immateriella tillgångar sammanlagt 216 258,69 36 131,61
 Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden 1 310 256,39 1 279 322,04
  Byggnader och konstruktioner 162 335,29 148 713,66
  Maskiner och inventarier 588 899,09 633 603,38
  Övriga materiella tillgångar 3 437 531,10 2 963 060,50
  Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 4 656,90 128 421,56
 Materiella tillgångar sammanlagt 5 503 678,77 5 153 121,14
  Placeringar
  Övriga aktier och andelar 7 163,03 7 163,03

Bestående aktiva sammanlagt 5 727 100,49 5 196 415,78
Rörliga aktiva
 Kortfristiga fordringar
  Kundfordringar 2 214 570,17 2 081 121,84
  Resultatregleringar 17 220,46 1 819,44
   2 231 790,63 2 082 941,28
 Kassa och banktillgodohavanden 2 162 094,79 2 201 358,68

Rörliga aktiva sammanlagt 4 393 885,42 4 284 299,96

Aktiva sammanlagt 10 120 985,91 9 480 715,74
 
Passiva      
Eget kapital      
 Aktiekapital 457 800,00 457 800,00
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1 902 696,83 1 870 997,54
 Räkenskapsperiodens vinst 220 251,27 31 699,29

Eget kapital sammanlagt 2 580 748,10 2 360 496,83
Ackumulerade bokslutsdispositioner
 Avskrivningsdifferens 199 048,77 199 048,77

Ackumulerade bokslutsdispositioner 199 048,77 199 048,77

Obligatoriska reserveringar
 Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 3 824 324,00 2 807 872,00
 Reserveringar för slagg 164 484,21 255 692,00

Obligatoriska reserveringar sammanlagt 3 988 808,21 3 063 564,00

Främmande kapital
 Långfristiga skulder
  Skulder till kreditinstitut 1 230 000,00 1 500 000,00
 Långfristiga skulder sammanlagt 1 230 000,00 1 500 000,00

 Kortfristiga skulder
  Skulder till kommunerna 0,00 46 171,11
  Skulder tll kreditinstitut 270 000,00 270 000,00
  Skulder till leverantörer 1 269 976,24 1 323 145,40
  Övriga skulder 239 615,48 261 314,25
  Resultatregleringar 342 789,11 456 975,38

  Kortfristiga skulder sammanlagt 2 122 380,83 2 357 606,14
Främmande kapital sammanlagt 3 352 380,83 3 857 606,14

Passiva sammanlagt 10 120 985,91 9 480 715,74

Kassaflöde från rörelsen 
 Rörelsevinst 642 644,07 367 167,28
 Korrekturposter till rörelsevinsten
  Avskrivningar enligt plan 1 060 292,06 910 568,34
  Kostnader som inte innehåller avgifter
  (obligatoriska reserveringar) 925 244,21 853 763,00
 Korrekturposter sammanlagt 1 985 536,27 1 764 331,34

 Förändring i rörelsekapital
  Förändring av kortfristiga räntefria
  affärsfordringar, ökning(+)/minskning(-) -78 420,91 -76 308,22
  Förändring av kortfristiga
  räntefria skulder ökning(+)/minskning(-) -189 054,20 445 038,93
 Förändring i rörelsekapital -267 475,11 368 730,71

 Finansieringsintäkter och kostnader -13 223,52 -18 249,25
 Betalda direkta skatter -479 597,72 24 413,06 

 Kassaflöden från rörelsen 1 867 883,99 2 506 393,14

Kassaflöden från investeringar
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -1 590 976,77 -1 053 690,92

 Kassaflöde från investeringar  -1 590 976,77 -1 053 690,92

Kassaflöde från finansiering
  Amortering av lån -316 171,11 -316 171,20
  Upptagning av lån 0,00 0,00

 Kassaflöde från finansiering  -316 171,11 -316 171,20 
 

Förändringar av kassaflöden  -39 263,89 1 136 531,02
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 2 201 358,68 1 064 827,67
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 2 162 094,79 2 201 358,68
Förändring av likvida medel -39 263,89 1 136 531,01

Intäkterna och kostnaderna har noterats  
enligt prestationsprincipen.

Värdering
Bestående aktiva materiella och immateriella tillgångar är upptagna i balansen till sin direkta anskaffningsutgift  
med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan har beräknats enligt de materiella och  
immateriella tillgångarnas ekonomiska livslängd. 
Finansieringstillgångarna har värderats enligt anskaffningsutgiften eller  ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Avskrivningar enligt plan är
 Immateriella tillgångar  
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivningar 3 – 15 år

 Byggnader och konstruktioner
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 8 år, restvärdeavskrivning 4% eller 7%

 Fasta konstruktioner och anläggningar:
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning 2– 15 år

 Utjämningsbassänger, avlopp och Domargårds pumpstation: 
  Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivningar 6– 8 år

 Maskiner och inventarier
  restvärdeavskrivning 25 % 

B A L A N S R Ä K N I N G
F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S

N O T E R  T I L L  U P P R Ä T T A N D E T  A V  B O K S L U T E T

F I N A N S I E R I N G S A N A LYS   2011
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Noter till resultaträkningen

Fördelning av omsättningen
Mottagningsavgifter 5 058 954,19 4 922 823,61
Transportavgifter för blandavfall 2 629 895,99 2 243 377,71
Avfallsskatt  1 615 420,00 1 258 170,00
Ekoavgifter  1 008 271,85 942 637,68
Försäljningsintäkter 465 947,11 297 491,04
Vägningsavgifter 320 282,08 189 857,31
Transportavgifter för bioavfall 355 838,02 372 961,42
Skärgårdens avfallsavgifter 222 075,10 205 696,40
Inkomst från transport av kartong 174 484,67 132 712,84
Övriga intäkter 130 351,69 63 904,45
Omsättning  11 981 520,70 10 629 632,46  
 
Fördelning av övriga intäkter  2011 2010
 Försäljning av sprängsten 177 091,05 0,00
 Kommunernas andelar för tillslutning av avfallsstation 102 608,02 466 339,54
 Övriga intäkter 39 252,61 122 002,64
 Markarrenden 5 997,08 5 677,45
Fördelning av övriga intäkter  324 948,76 594 019,63

Utomstående tjänster 2011 2010
Kostnader av avfallstransport 3 047 756,49 3 060 671,95
Återvinningstjänster 1 017 948,57 885 268,36
Byggarbeten för tillslutning av avfallsstation 533 902,28 533 041,31
Avfallsstationernas maskinarbeten 470 616,07 359 166,39
Behandling av avloppsvatten 172 486,98 178 917,73
Miljöobservation 81 758,99 115 287,55
Övriga utomstående tjänster 180 378,10 188 650,13
   5 504 847,48 5 321 003,42

Periodisering av utgifter för landskapsarbete och eftervård av avstjälpningsplatsen
En reservering motsvarande skyldigheten till landskapsarbete och eftervård av den avfallsmängd som slutdeponeras på avstjälp-
ningsplatsen 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.

Fulloföljda kostnader
Kostnader som bolaget ansvar för 283 928,86 284 881,98
Kostnader som faktureras av kommunerna 102 608,02 463 810,12
Återställande av kommunernas andel för eftervård  
som var i företagets balansräkning 283 241,96 0,00
   669 778,84 748 692,10

För de kommande kostnader som uppstår vid behandling av slagg från avfallsförbränningen görs en obligatorisk reservering  
till den del som slagg lagras för senare behandling.  
Denna reservering antecknas i affärsverksamhetens övriga kostnader och i balansens obligatoriska reserveringar.

Fullföljda kostnader för behandling av slagg

Kostnader som bolaget ansvarar för 91 207,79 0,00

Personalgrupper och personalens 
genomsnittliga antal
   personer personer
  Arbetare  ordinarie 18,0 19,7
   tidsbundna 2,6 2,3
  Tjänsteman ordinarie 5,0 6,0
    25,6 28,0

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 sektorns arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal 30.11.2002)

Ledningens löner och arvoden

Styrelsens mötesarvoden 5 289,00 4 469,00
Revisionsarvoden 6 843,00 3 194,31

Verksamhetens övriga kostnader
 Övriga rörelsekostnader 2011 2010
 Reservering för landskapsarbeten och eftervård 1 016 452,00 666 071,00
 Reservering för slagg -91 207,79 187 692,00
 Konsulttjänster 257 485,04 162 968,53
 Kundtjänstens trycknings-, post- och telefonkostnader 134 877,99 144 816,56
 Markarrenden 132 482,93 129 851,95
 Rådgivningens material och informationskostnader 71 136,08 76 929,64
 Revisionsarvoden 6 843,00 3 194,31
 Övriga tjänster 554 303,36 542 238,74
Övriga rörelsekostnader sammanlagt 2 082 372,61 1 913 762,73

 Avfallsskatt 1 615 420,00 1 258 170,00

Övriga rörelsekostnader sammanlagt 3 697 792,61 3 171 932,73

Finansieringsintäkter och -kostnader
Intäkter från övriga bestående aktiva placeringar 529,80 480,84
 Andra ränte- och finansieringsintäkter 24 235,89 6 436,83
 Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt 24 765,69 6 917,67
 Räntekostnader och övriga finansieringskostnader -37 989,21 -31 304,92

N O T E R  T I L L  U P P R Ä T T A N D E T  A V  B O K S L U T E T

N O T E R  T I L L  R E S U L T A T R Ä K N I N G E N

N OT E R   2011
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Rörliga aktiva
Specifikation över fordringar
Kortfristiga fordringar från ägare
 Borgå stad
 Kundfordringar 50 521,30 84 533,16

 Sibbo kommun
 Kundfordringar 14 382,70 39 304,38

Rörliga aktiva
 Väsentliga poster som ingår i de aktiva resultatregleringarna
 Försäkringsersättningar och dagpenningar 5 106,07 464,20
 Räntor som överförs 538,52 584,54
 Övriga resultatregleringar 11 575,87 770,70
 Resultatregleringar sammanlagt 17 220,46 1 819,44

Passiva
 Bundet eget kapita
 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 1 902 696,83 1 870 997,54
 Korrigering av fel som gäller föregående räkenskapasperiod 0,00 0,00
 Räkenskapsperiodens vinst 220 251,27 31 699,29

 Fritt eget kapital sammanlagt 2 122 948,10 1 902 696,83

 Uträkning av utdelningsbart eget kapital 31.12.
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1 902 696,83 1 870 997,54
 Räkenskapsperiodens vinst 220 251,27 31 699,29

 Utdelningsbart eget kapital 2 122 948,10 1 902 696,83

Obligatoriska reserveringar
Reserveringar för landskapsarbete och eftervård 3 824 324,00 2 807 872,00
Reserveringar för slagg 164 484,21 255 692,00

   3 988 808,21 2 209 801,00

Skulder som förfaller 600 000,00 720 000,00
senare än om fem år

Skulder till ägarna
 Borgå stad
 Kortfristigt främmande kapital 
  skulder till leverantörer 228,08 18 580,85
  resultatregleringar 0,00 211,31
  övriga kortfristiga skulder 0,00 46 171,11

   228,08 64 963,27

 Sibbo kommun
 Kortfristigt främmande kapital

  skulder till leverantörer 48 751,67 600,29

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna
Semesterlöner inklusive sociala kostnader 169 886,58 139 608,91
Räntor:  lån från ägarna 0,00 211,31
  lån från kreditinstitut 4 140,67 3 634,70
Övriga resultatregleringar 15 435,54 16 404,50
Periodiseringar av inköp och löner 65 521,51 117 796,53
Skatteperiodisering 87 804,81 179 319,43

Resultatregleringar sammanlagt 342 789,11 456 975,38

N O T E R  T I L L  B A L A N S R Ä K N I N G E N
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. Konstruktionerna för 

tillslutning av upplaget färdigställdes under år 2011 och eftervården förtsätter i cirka 30 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 tillslutningen och efter-
vården 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. Kostnadsansvaret för tillslutning fördelas mel-
lan 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 tillslut-
ning och eftervård täcks med en reservering.  
Bolaget skaffar rikligt med tjänster från företag och ingår tidsbunda avtal med företagen, vanligtvis på högst fem år. 

Bolaget har förbundit sig att leverera avfall till energiutvinning med långvariga avtal enligt följande:
 - Till Kotka Energi Ab minst 15 000 ton per år i 15 års tid från 5.5.2009    
 -  Till Rosk’n Roll Oy Ab minst 5 000 ton per år i 10 års tid från den tidpunkt då Vanda energis  kraftverk tas i bruk kommer-

siellt. Anläggningen beräknas kunna tas i bruk kommersiellt år 2014.  

-  Fram till slutet av 2011 har 2 133 ton slagg som uppkommit som slutprodukt vid energiutvinning ur  avfall lagrats. För 
hantering av slaggen har bolaget en reservering på 164 484,21 euro 31.12.2011.     

-  Den totala summan som företaget har ställt som säkerhet i enlighet med marktäktslagen och  andra säkerheter för myn-
digheterna är 342 541,79 euroa.

-  Bolaget har fått en förbindelse av sina ägarkommuner för att uppfylla de förpliktelser som enligt Nylands miljöcentrals be-
viljade miljötillstånd ( Dnrot YS 1702,UUS-2004-Y-843-111 och YS 1026, UUS-2004-Y-845-111) krävs beträffande deponi-
verksamhet på Mömossens och Domargårds avfallsstationer. Den givna förbindelsen gäller situationer där bolaget inte 
förmår uppfylla de förpliktelser som miljötillsåndet kräver.

N O T E R  A V S E E N D E  S Ä K E R H E T E R  O C H  A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E N

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

Anskaffnings-   36 131,61  1 279 322,04 148 713,66 2 963 060,50 633 603,38 7 163,03 5 067 994,22 
utgift 1.1.2011
Omräkningsdifferens 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ökningar  206 109,31  30 862,48 30 240,00 1 326 494,54 121 035,10  1 714 741,43
Minskningar  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Överföring mellan posterna -71,87  71,87    0,00 0,00 

Anskaffning-  242 169,05  1 310 256,39 178 953,66 4 289 555,04 754 638,48 7 163,03 6 782 735,65 
utgift 31.12.2011

Ackumulerade avskrivningar -107 401,78  0,00 -182 086,26 -3 661 077,56 -1 180 325,05 0,00 -5 023 488,87 
och nedskrivningar 1.1.2011 
Omräkningsdifferens 0,05  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ackumulerade och avskrivningar som 0,00  0,00 0,00 -74 003,61 74 003,61 0,00 0,00 
gäller minskningar och överföringar 
Räkensperiodens avskrivningar -25 910,36   -16 618,37 -852 023,94 -165 739,39  -1 060 292,06
Nedskrivning  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ackumulerade  -133 312,09  0,00 -198 704,63 -4 587 105,11 -1 272 060,83  - 6 068 319,38 
avskrivningar 31.12.2011
Uppskrivningar 1.1.2011   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Bokföringsvärde 31.12.2011 216 258,69   1 310 256,39 162 335,29 3 437 531,10 588 899,09 7 163,03 5 722 443,59 
Bokföringsvärde 31.12.2010 36 131,61   1 279 322,04 148 713,66 2 963 060,50 633 603,38 7 163,03 5 041 702,61 
Balansvärde för rörelsens      317 821,73 
maskiner och inventarier 31.12.2011 
Balansvärde för rörelsens      394 484,79 
maskiner och inventarier 31.12.2010

* Till fasta konstruktioner och anordningar hör avstjälpningplatsens bottenkonstruktioner, återvinningsfält och utjämningsbassänger.

S P E C I F I C E R I N G  A V  B E S T Å E N D E  A K T I V A
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Borgå 15.3.2012

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

Jaakko Isotalo Risto Kuisma Vesa Lepistö
styrelsemedlem styrelsemedlem styrelsemedlem

Otto Oksanen Anders Rosengren  
styrelsemedlem styrelsemedlem

Juha-Heikki Tanskanen
verkställande direktör

Bokslutsanteckningar 
Revisionsberättelse över revisionen har avgetts i dag

Borgå 16.3.2012
PricewaterhouseCoopers Oy 
CGR-samfund

Outi Koskinen
CGR, OFR

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER

Bokföringsbok Förvaringssätt
Balansbok och bokslutsmaterial  som inbuden 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 1110 Elektronisk lagring
Inköpsfakturor 1120 Elektronisk lagring
Betalningar 1128 Elektronisk lagring
Försäljning  1130 Elektronisk lagring
Löner 1160 Elektronisk lagring
Bokslutsposter 1180 Elektronisk lagring
Memorialverifikat 1190 Elektronisk lagring

1- Försäljningsfakturor (JHL) Elektronisk lagring (Logica Oy)
Kreditnotor (JHL) Elektronisk lagring (Logica Oy)
Kontantkassans kassabokföring och kontantkvitton Pappersutskrifter

U N D E R S K R I F T E R   2011

F Ö R T E C K N I N G  Ö V E R  B O K F Ö R I N G S B Ö C K E R  O C H  V E R I F I K A T S L A GV E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E N S  O C H  B O K S L U T E T S  U N D E R S K R I F T E R
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TILL ÖSTRA NYLANDS AVFALLSSERVICE AB:S BOLAGSSTÄMMA

Vi har reviderat Östra Nylands Avfallsservice Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 
1.1.- 31.12.2011. 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 gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. 
Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören 
för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen 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 vä-
sentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling 
eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsord-
ningen.

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 väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som 
har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Re-
visorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i företagsledningen, bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av 
den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ända-
målsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande.

Utlåtande
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning 
samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksam-
hetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria.

   Borgå den 16 mars 2012
   PricewaterhouseCoopers Oy
   CGR-samfund

   Outi Koskinen
   CGR,OFR
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