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Toiminta-ajatuksmme ja visiomme

Järjestämme toimialueemme jätehuoltopalvelut kustannustehokkaasti, 
laadukkaasti, tasapuolisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Arvoinamme 

ovat vastuullisuus, tasapuolisuus, toimintavarmuus ja yhteistyö.

Visio
Olemme luotettava, arvostettu yhteistyö-
kumppani ja ammattitaitoinen jätealan 
osaaja.

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia 
ja laadukkaita jätehuoltopalveluja. Viestim-
me tehokkaasti tarjoamistamme palveluista 
ja jaamme osaamisemme koko jätehuolto-
ketjun käyttöön.

Yhteistyö sidosryhmiemme kanssa on 
sujuvaa ja tarjoaa hyötyjä molemmille osa-
puolille.

Henkilökuntamme on pätevää ja moti-
voitunutta ja huolehdimme henkilöstömme 
hyvinvoinnista ja osaamisesta.

Kehitämme jatkuvasti toimintamme 
taloudellisuutta ja kustannustehokkuutta.
Toimintamme ympäristövastuu ulottuu 
kaikkiin toimintoihimme.

Strategiset tavoitteet – tähän pyrimme

1. Omistajuus
Omistajakuntien, jätelautakunnan ja 
yhtiön yhteistyö toimii saumattomasti. 
Osapuolet tuntevat vastuunsa ja toimivat 
yhteisen edun mukaisesti.

Vestia vastaa modernin jätehuollon 
sujuvuudesta huolehtimalla aktiivisesti 
omasta omistajapolitiikastaan.
2. Palvelut
Hoidamme kuntien vastuulla olevan jäte-
huollon. Tarjoamme jätehuollon kokonais-
palveluja myös yrityksille ja muille toi-
mijoille. Kehitämme erityisesti jätteen 
hyötykäyttöä lisääviä palveluja.

Palvelutuotantomme tarjoaa työtä 
alueellemme.

Toimimme sertifioitujen laatu- ja 
ympäristöjärjestelmien mukaisesti.

3. Talous
Toimimme taloudellisesti ja tehokkaasti 
omakustannusperiaatteella. Maksut ja 
taksat mahdollistavat yhtiön toiminnan ja 
kehittämisen sekä muuttuvan jätehuollon 
investoinnit.
4. Yhteiskuntavastuu
Kannamme yhteiskuntavastuumme.

Kehitämme ympäristönsuojelumme 
tasoa ja hallitsemme toimintamme ympä-
ristövaikutukset.

Edistämme vastuullista ympäristö-
kasvatusta tarjoamalla osaamisemme 
neuvonta-, valistus- ja opetuskäyttöön 
mahdollisimman laajasti.

Tarjoamme yhteistyömahdollisuuksia 
kolmannen sektorin toimijoille.

asukkaita alueella 97 900   

asuinkiinteistöjä 
jätehuollon piirissä

27 000

jäteastian tyhjennyksiä 
vuodessa

600 500

poltettavaa jätettä kg/as 171 kg 

Keskeisiä tunnuslukuja:
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Odottelun aikaa
Osakassopimus, uudet jätehuoltomäärykset, pakkausten tuottajavastuun toteutuminen – tulossa on monta merkittävästi jäte-

huoltoon vaikuttavaa asiaa. Asioiden eteneminen vain on ollut erilaisista syistä johtuen verkkaista. 
Yhtiön toiminnan peruspilari on osakassopimus. Siinä määritellään omistajien tahto, miten yhtiö toimii ja hoitaa sille annetut 

tehtävät. Nykyinen osakassopimus laadittiin jo vuonna 1999 siinä vaiheessa, kun yhtiötä perustettiin. Moni asia noista ajoista on 
jo muuttunut. Yhtiö on vakiinnuttanut toimintansa, ja jätehuoltoa säätelevä jätelakikin on uusiutunut kokonaisuudessaan. Osa-
kassopimuksen uusiminen olisi siis enemmän kuin paikallaan. 

Osakassopimusta onkin yritetty uusia jo vuodesta 2011 lähtien. Vestian alueelle tyypilliseen tapaan tämäkin asia on juuttu-
nut valituskierteeseen. Asian etenemistä on hidastanut myös se, että Vestian osakkuutta on käytetty jätepoliittiseen peliin yhtiön 
alueen ulkopuolella.

Toinen merkittävä asia on jätehuoltomääräysten saattaminen ajan tasalle. Voimassa olevat määräykset ovat vuodelta 2009 ja 
eräissä osakaskunnissa vuodelta 2001. Ne eivät enää vastaa nykyistä jätelainsäädäntöä ja käytännön toimintaa.  

Kolmas yhtiön toimintaan ja kuntalaisten jätehuoltopalveluihin vaikuttava asia on pakkausten tuottajavastuun toteutuminen. 
Vuonna 2012 voimaan tulleessa uudessa jätelaissa säädettiin pakkausten jätehuollon järjestäminen pakkausten tuottajien vastuul-
le. Lakitekstin mukaan pakkausten tuottajien on järjestettävä markkinoille saattamiensa pakkausten jätehuolto sekä vastattava 
siitä aiheutuvista kustannuksista. 

Pitkän valmistelun ja väännön jälkeen valtioneuvosto antoi vihdoin kesällä pakkausasetuksen, jolla säädetään pakkausjätteiden 
keräyspisteiden määrästä. Tuottajien ylläpitämien keräyspisteiden määräksi hyväksyttiin vain 1 850 lasin, metallin ja kartongin 
keräyspistettä ja 500 muovin keräyspistettä, vaikka kunnalliset jätelaitokset ylläpitävät nykyisin noin 4 600 keräyspistettä. Asetuk-
sen mukaan tuottajien on toteutettava pakkausten keräys vasta 1.1.2016 alkaen, kun alkuperäinen aikataulu oli 1.5.2014 alkaen.

Meidän alueellemme tuottajat ovat suunnitelleet noin 40 pakkausjätteiden keräyspistettä 16 kunnan alueelle. Nykyisin käy-
tössä on 211 keräyspistettä. En mitenkään voi uskoa, että tuottajien keräyspistemäärällä säilyy jätehuollon palvelutaso ja toteutuu 
eduskunnan edellyttämät kunnianhimoiset kierrätystavoitteet. 

Käytännössä jätelaitokset pakotetaan täydentämään tuottajien keräysverkostoa omalla kustannuksellaan kuntalaisten palvelu-
tason ylläpitämiseksi ja jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien turvaamiseksi. Kaiken lisäksi jätelaitosten on vielä toimitettava 
osittain rahanarvoisetkin pakkausjätteet veloituksetta tuottajille. Tämä tarkoittaa sitä, että me kuluttajat maksamme tuottajavas-
tuun kahteen kertaan – ensin tuotepakkauksen kierrätysmaksussa ja toiseen kertaan perusmaksussa, jolla yhtiö järjestää täyden-
tävän keräyksen.

Yhtiön normaali toiminta sujui toki hyvin ja talouttakin saatiin tasapainotettua. Kiitos tästä kuuluu yhtiön hallitukselle ja 
henkilökunnalle sekä jätelautakunnalle ja kaikille yhteistyötahoille. Ulkopuolisten tahojen toimintaan emme voi vaikuttaa, joten 
vuoden olemme eläneet monessakin mielessä odottelun aikaa.  

Antero Isokoski
toimitusjohtaja

Vestia Oy vuosikertomus 2014Toimitusjohtajan katsaus
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Henkilöstön määrä nousussa

Toimintavuonna yhtiö vakinaisti yhden määräaikaisen toimen. 
Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtaja sekä 17 
työntekijää. Vakituisessa työsuhteessa oli 15 henkilöä ja määrä-

aikaisessa työsuhteessa 3 henkilöä. Vanhempainvapaalla oli 3 
henkilöä. Kesäajan oli yksi määräaikainen työntekijä. Naisia ja miehiä 

oli yhtä paljon. Henkilökunnan keskimääräinen ikä on 44 vuotta.

Henkilökunta osallistui aktiivisesti jäte-
laitosyhdistyksen järjestämiin sekä mui-
hin alan koulutuksiin. Painopistealueena 
on ollut taloushallinto sekä laatu- ja ym-
päristöjärjestelmä. Koko henkilökunta 
osallistui myös uuden mobiilivaihteen 
koulutukseen.

Työterveys ja turvallisuus
Tapaturmia ei vuoden aikana sattunut. 
Sairaspoissaolojen määrä pieneni hivenen 
ollen 7,1 päivää henkilötyövuotta kohden.

Työterveyshuolto teki työpaikkatar-
kastuksen. Siinä ei havaittu merkittäviä 
puutteita työskentelyolosuhteissa.

Uudet työsuojeluvaltuutetut aloittivat 
toimikautensa vuoden alusta.

Työhyvinvointi ja TYKY-
toiminta
Henkilökunnan tyky-toimintaa tuettiin 
liikunta-/kulttuuriseteleillä, joita henki-
löstö on voinut käyttää omien mieltymys-
tensä mukaan. Myös yhteisiä vapaa-ajan 

tapahtumia on järjestetty.
Laatu- ja ympäristöjärjestelmän 

mukaisesti henkilöstölle tehtiin työ-
tyytyväisyysselvitys Identity Compass 
-menetelmällä. Menetelmä mittaa työ-
tyytyväisyyden ohella työmotivaatiota 
ja sitoutumista. Selvityksestä annettiin 
jokaiselle henkilökohtainen palaute sekä 
tiimikohtainen palaute. Tiimit laativat 
myös omat SWOT-analyysinsä. Pro-
sessin tuloksena on suositukset jatkotoi-
menpiteistä työtyytyväisyyden ja –moti-
vaation ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

2011 2012 2013 2014

Henkilöstön määrä vuoden lopussa (kpl) 16 17 17 18

Naisten osuus 50 % 53 % 56 % 50 %

Miesten osuus 50 % 47 % 44 % 50 %

Keskimääräinen ikä (v) 49,2 44,6 43,9 44

Henkilötyövuodet yhteensä (htv) 14,3 15,5 15,3 15,4

Määräaikaisen työvoiman osuus 9 % 12 % 19 % 17 %

Vakituisten työsuhteiden keskimääräinen pituus (v) 6,7 5,8 5,7 7,2

Koulutuspäivien määrä (pv/htv) 2,8 1,4 1,4 2,8

Koulutuksen kulut (€/htv) 659 528 663 865

Tapaturmapoissaolot  (pv/htv) 0 5 0 0

Sairaspoissaolot (pv/htv) 11,8 15,4 8,3 7,1

Työterveyshuollon kulut  (€/htv) 169 343 103 346



Tarjoamme kattavat jätehuollon palvelut kotitalouksille, taloyhtiöille, 
julkisen palvelun laitoksille ja yrityksille. Kiinteistökohtaisten jäte-

kuljetusten lisäksi palveluihimme kuuluu alueellisia jätteiden keräys- 
ja vastaanottopalveluita. Ekopisteemme on tarkoitettu jokapäiväisille 

kierrätettäville jätteille. Hyötyjäteasemilla otetaan vastaan 
peräkärrykuormia ja harvemmin syntyviä jätteitä, kuten kodinkoneita, 

puutarhajätteitä ja vaarallisia jätteitä.

Jätteiden kuljetukset tapahtuvat urakoitsijoidemme toimesta, mutta 
asiakaskontakit hoitaa oma henkilökuntamme. Asiakkaidemme 

tyytyväisyyttä kartoitamme säännöllisillä kohdennetuilla kyselyillä. 
Kyselyistä saatavan tiedon avulla pyrimme parantamaan 

palveluitamme yhteistyössä urakoitsijoiden ja muiden alan 
 toimijoiden kanssa. 

Kuljetukset



Jätekeskus

Hyötyjäte-
asemat

Bio, lasi,
metalli, kartonki,

paperi

Ekopisteet

Jätteiden
keräys ja 
käsittely

Neuvonta

Vaaralliset
jätteet

Kotitaloudet
Taloyhtiöt
Yritykset

Julkisen palvelun 
laitokset
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Keräyspisteet

Palvelut

Vuoden aikana yli 600 000 tyhjennystä

Keskeisimpänä tehtävänämme on järjestää kotitalouksien jäte-
kuljetukset. Poltettavaa jätettä keräämme lähes 30 000 kiinteistöltä. 

Muita hyödynnettäviä jätteitä keräämme yli viideltäsadalta kiinteistöltä.

Jätelain ja jätehuoltomääräysten mu-
kaan kaikkien asuinkiinteistöjen tulee 
kuulua säännöllisen jätehuollon piiriin. 
Omistajakuntiemme alueella palvelun 
järjästäminen on meidän vastuullamme. 
Suurin asiakaskuntamme koostuu oma-
kotitaloista, taloyhtiöistä ja vapaa-ajan 
asunnoista. Lisäksi palveluitamme käyt-
tävät useat julkisen palvelun laitokset ja 
toimialueemme yritykset.

Kuljetukset hoitavat aliurakoitsijam-
me, mutta kuljetuksia hallinnoidaan ja 
suunnitellaan keskitetysti ajojärjestelym-
me ja asiakaspalvelumme toimesta. Op-
timoimalla huolellisesti koko alueemme 
reitit vältymme turhilta päällekkäisyyk-
siltä kuljetusreiteillä ja vähennämme näin 
toimintamme aiheuttamia päästöjä sekä 
säästämme kustannuksissa. Keskitetyn 
toiminnan ansiosta hintamme ovat tasa-

puoliset koko toimialueellamme.
Lähes kaikilta kuljetusreiteillämme 

olevilta asiakkailta kerätään vähintään 
poltettavaa jätettä. Lisäksi olemme jär-
jestäneet erilliset reitit biojätteelle, lasil-
le, pienmetallille, kartongille ja pahville. 
Reittejämme voivat hyödyntää taloyhtiöi-
den lisäksi myös julkisen palvelun laitok-
set ja yritysasiakkaat. Vuoden aikana tyh-
jennyksiä tehtiin yhteensä 600 490. 

1.

2.

3.

4.

5.

Jätelaji Keräyspisteet

Poltettava jäte 29 712

Biojäte 546

Lasi 433

Metalli 404

Kartonki 120

Pahvi 39

Jätteitä kerätään kiinteistöjen lisäksi 
ekopisteiltä. Yhdellä keräyspisteellä 
voi olla astiat useammalle jätejakeelle.

Poltettavan jätteen kiertokulku
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HFT Network Oy laajensi 
urakka-aluettaan

Vuoden aikana kilpailutimme Haapave-
den, Kärsämäen, Pyhännän, Siikalatvan 
ja Ylivieskan kuntien jätteiden keräilyn 
ja kuljetukset. Tarjouskilpailun voitti kai-
kissa kunnissa HFT Network Oy, joka 
laajensi aluettaan Ylivieskaan ja Siika-
latvaan. Ylivieskassa edellisen urakka-
kauden on hoitanut SITA Finland Oy ja 
Siikalatvassa Jätehuolto P. Pääkkönen Oy.

Uudet urakat alkoivat 1.4.2014 ja ovat 
viiden vuoden mittaisia. Urakoita voi-
daan jatkaa enimmillään kahden vuoden 
pituisella optiolla. Uusien reittien aihe-
uttamista muutoksista jätekuljetuksiin 
tiedotettiin asiakkaita henkilökohtaisilla 
kirjeillä.

Kilpailutuksessa käytettiin uutta säh-
köistä menetelmää. Loppuvaiheessa tar-
jouksen jättäneet yrittäjät pystyivät paran-
tamaan tarjoustaan internetin välityksellä 
käydyssä huutokaupassa. Kilpailutuksen 
jälkeen urakoitsijat saivat arvioida uutta 
menetelmää. Vastausten perusteella huu-
tokaupasta päätettiin jatkossa luopua ja 
sen sijaan painottaa hinnan lisäksi enem-
män laatutekijöitä ja toimintavarmuutta.

Jätehuolto P. Pääkkönen Oy

HFT Network Oy

Leketrans Oy

TSE-Tienvieri Oy

Kiinteistöhuolto J. Roiko-Jokela

Sita Finland Oy

Poltettava jäte:
 » Pyhäjoki
 » Kalajoki
 » Alavieska
 » Merijärvi

Poltettava jäte:
 » Haapajärvi
 » Toholampi

Poltettava jäte:
 » Sievi
 » Nivala

Poltettava jäte:
 » Kannus

Ekopistekuljetukset:
 » Itäinen alue

Poltettava jäte:
 » Ylivieska
 » Oulainen
 » Haapavesi
 » Siikalatva
 » Kärsämäki
 » Pyhäntä
 » Pyhäjärvi

Ekopistekuljetukset:
 » Läntinen alue

Viivoituksella on merkitty 
alueet, joissa urakoitsja 
vaihtui vuoden aikana.
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Toimisto

Vanha  

kaatopaikka

Ongelmajätevarasto ja

sähköromun lajittelu

Vaaka-asema

Kaatopaikkakaasu-
 

asema

Uusi jätetäyttöalue

Siirtokuormaus- 

halli

Lajittelupiha

henkilöautoasiakkaille Hyötyjätteiden varastointi-  

ja käsittelykenttä

Hulevesiallas

puhtaille vesille

Konesuoja

Lietehalli

Pilaantuneiden maiden

 

vastaanotto-, varastointi- ja

 

käsittelykenttä

Kaatopaikka- ja teollisuus-

-

jätekuormien lajittelualue

Palvelut

Jätekeskuksessa asioi vuoden aikana lähes 23 000 ajoneuvoa

Toimintamme keskus on Ylivieskassa sijaitsevassa jätekeskuksessa. 
Alueella on toimiston, vaaka-aseman ja lajittelupihan lisäksi alueet 
erilaisten jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. 

Omalla vaa’allamme asioi vuoden aikana 8159 ajoneuvoa, joista noin 
puolet olivat kuntaurakoitamme ajavia jäteautoja. Lajittelupihalle
 jätteitä toi 10 685 asiakasta. Lisäksi alueellamme olevaa vanhaa 

vaakaa käytti 3966 ajoneuvoa. Vanha vaakamme on Sita Finland Oy:n 
omistuksessa.
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Jätekeskus 
Ylivieskan jätekeskus on koko toimi-
alueemme kunnallisen jätteiden keräyk-
sen, käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoi-
tuksen keskuspiste. Lisäksi toimintamme 
ohjaus ja hallinnointi tapahtuu jätekes-
kuksesta käsin. 

Jätekeskus sijaitsee noin 5:n km päässä 
Ylivieskan kaupungin keskustasta rajoit-
tuen Ouluntien ja rautatien väliin. Alueen 
kokonaispinta-ala on noin 40 hehtaaria 
suoja-alueineen ja sillä on Pohjois-Poh-
janmaan ympäristökeskuksen myöntämä 
ympäristölupa.

Alueella sijaitsee ainoa kuntien omis-
tuksessa oleva jätteiden loppusijoitusalue. 
Vuonna 2007 käyttöönotetun loppusijoi-
tusalueen pinta-ala on 2,6 hehtaaria.

Hyötyjätteille ja pilaantuneille maille 
keskuksessa on omat välivarastointikent-
tänsä, joissa jätteet esikäsitellään ja siirto-
kuormataan eteenpäin hyödynnettäväksi. 
Poltettava jäte varastoidaan siirtokuor-
maushalliin, josta jäte lastataan rekkoihin 
kuljetettavaksi Westenergy Oy:n jätteen-
polttolaitokseen. 

Sekalaiset rakennus-, teollisuus- ja 
poltettavan jätteen kuormat lajitelem-
me niille varatulla lajittelualueella ennen 
jätteiden ohjaamista asianmukaisille vä-
livarastointi- tai loppusijoitusalueille. 
Vaarallisten jätteiden varastolla henki-
lökuntamme lajittelee vaaralliset jätteet 
omiin lajitteluastioihin. Myös sähkö- ja 
elektroniikkaromun toimitamme hyö-
dynnettäväksi lajiteltuna.

Lietehallissa otamme vastaan öljyn- ja 
hiekanerotuskaivojen lietteitä, rasvanero-
tuskaivojen lietteitä sekä sadevesikaivo-
jen hiekkajätteitä. Nesteiden erotuksen 
jälkeen rasvojen säkit voidaan hyödyntää 
energiana ja maa-ainesten puhdistusta 
jatketaan pilaantuneiden maiden käsitte-
lykentällä.

Henkilö- ja pakettiautoasiakkaiden 
tuomat jätteiden pienerät otamme vas-
taan ja lajitelemme lajittelupihalla. Muut 
kuormat punnitaan vaaka-asemalla ja toi-
mitetaan laatunsa mukaan joko välivaras-
toon hyötyjätekentälle tai ongelmajäte-
varastoon, lajitteluun, poltettavan jätteen 
siirtokuormaushalliin, loppusijoitukseen, 
pilaantuneiden maiden kentälle tai liete-
hallille käsiteltäviksi. 

Talviaikaan lajittelupihalla kävi kes-
kimäärin 28 asiakasta päivässä, kun taas 
kesäaikaan asiakkaita vieraili keskimäärin 
51. Vilkkaimpina päivinä asiakkaita kävi 
noin 100.

Jätteiden käsittely- ja varastointialuei-
den ja -rakennusten lisäksi alueella on 
myös konesuoja, toimisto ja kaasuasema. 

Pidämme kirjaa kaikista jätekeskuk-
seen tulevista jätteistä, niiden määristä, 
alkuperästä, toimituspäivämäärästä, tuot-
tajasta ja sijoituspaikasta. Myös alueen 
ympäristönsuojelua koskevat havainnot 
ja tehdyt toimenpiteet kirjataan ylös.

Toiminta jätekeskuksessa
Käytöstä poistetulla loppusijoitusalueella 
on kaasunkeräysputkistot, joilla kerääm-
me kaatopaikkakaasu talteen lämmön ja 
sähkön tuotantoon jätekeskuksen raken-
nuksille. Kastelujärjestelmän avulla suo-
tovesiä pumpataan vanhaan jätetäyttöön 

me kaatopaikkakaasu talteen lämmön ja 
sähkön tuotantoon jätekeskuksen raken-
nuksille. Kastelujärjestelmän avulla suo-
tovesiä pumpataan vanhaan jätetäyttöön 

kaasuntuotannon tehostamiseksi. Kaste-
lujärjestelmää korjasimme kesän 2014 ai-
kana. Korjauksista on toimitettu tarkem-
pi dokumentaatio ELY-keskukselle.

Betonia murskasimme syksyllä. Puu-
ta, risuja ja oksia murskattiin kolme ker-
taa kevään, kesän ja syksyn aikana. Tien-
luiskien rikkakasveja leikkasimme kesän 
aikana. Vanhan kaatopaikan heinikon 
niitimme kesäkuussa ja elokuussa. Pujo-
kasvustoa myrkytettiin heinäkuussa. Jä-
tekeskuksen jätevesiviemäreiden pesun, 
puhdistuksen ja tarkastuksen teimme 
heinäkuussa.

Varastoimme vuoden 2012 alusta läh-
tien poltettavaa jätettä Westenergy Oy:n 
käynnistämisvaihetta ja takuuajoja var-
ten. Varastoon kerättiin yhteensä 13 495 
tonnia jätettä. Varasto sijoitettiin kaato-
paikan penkalle muusta jätteestä selvästi 
erotetulle erilliselle alueelle ja se oli jäte-
verosta vapaa kolmen vuoden varastoin-
nin ajan. Varastot on käytetty seuraavasti:

Aika Veroton varasto

26.8.2012 13 495 t

31.12.2012 8 836 t

31.12.2013 4 377 t

31.12.2014 0 t
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Ekopisteiltä ja hyötyjäteasemilta yli 4300 tonnia hyötyjätteitä

Ekopisteet ja hyötyjäteasemat ovat kotitalouksien kierrätettävien 
jätteiden keräyspaikkoja. Hyötyjäteasemilla otamme vastaan myös 
vaarallisia jätteitä, kaatopaikkajätettä ja poltettavaa jätettä. Eko-

pisteistä aiheutuneet kustannukset katetaan perusmaksuilla. 
Hyötyjäteasemilla osasta jätteistä peritään maksu.

Yht.
422 t

Akut ja patterit: 68 t

Jäteöljy: 91 t

Kiinteä öljyinen jäte: 21 tKestopuu: 158 t

Maalit, liimat ja lakat: 70 t

Muut: 15 t

Hyödynnetyt jätteet Loppusijoitetut jätteet
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Hyötyjäteasemien tavoitteena on tuo-
da jätekeskuksen palvelut lähemmäs 
kuntalaisia laajalla toimialueellamme. 
Asemilla otamme vastaan satunnaises-
ti syntyviä jätteitä, kuten remontti- ja 
suursiivouskuormia, piha- ja puutar-
hajätettä, kodinkoneita ja vaarallisia 
jätteitä. 

Ylläpidämme kaikkiaan viittätoista 
hyötyjäteasemaa, joissa palvelut tuot-
tavat alihankintana Ekokem Oy Ab, 
Servico ja Jätehuolto P. Pääkkönen Oy. 
Hyötyjäteasemilla vieraili vuoden aika-
na yhteensä 15 154 asiakasta. Hyöty-
jäteasemapalveluiden kautta vastaan-
otimme vuoden aikana yhteensä 1957 

tonnia jätettä. 
Vaarallisia jätteitä vastaanotimme 

hyötyjäteasemien lisäksi myös Ylivies-
kan jätekeskuksessa, tempauspäivillä 
ja kiertävässä vaarallisten jätteiden ke-
räysautossa. Vuoden aikana vastaan-
otimme yhteensä 422 tonnia vaarallisia 
jätteitä.

Vaaralliset jätteet

Jätemäärät hyötyjäteasemilla (tonnia)Uusi tontti Haapaveden 
hyötyjäteasemalle

Haapavedeltä hankimme uuden tontin 
hyötyjäteasemaa varten. Uusi tontti on 
lähempänä keskustaa uudella teollisuus-
alueella Pirkolantien päässä. Hyötyjäte-
aseman suunnittelu on valmiina ja raken-
nustyöt kilpailutetaan kevään 2015 aikana. 

Uusi asema on tarkoitus saada käyttöön 
syksyyn mennessä. Avajaisiin asti nykyi-
nen hyötyjäteasema palvelee vanhalla 
Haapaveden kaatopaikalla. 
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Ekopisteillä kerätyn lasin 
määrä nousussa 
Toimialueellamme on kaikkiaan 211 eko-
pistettä, joille tuotiin yhteensä 3164 ton-
nia kierrätettävää jätettä. Edellisvuoteen 
verrattuna jätemäärässä oli laskua noin 
neljä prosenttia. Lasku selittyy keräyspa-
perin määrän vähenemisessä.

Nousua edellisvuoteen verrattuna oli 
sekä lasin että kartongin keräysmäärissä. 
Lasin määrä nousi noin 27 prosenttia ja 
kartongin noin 7 prosenttia. Pienmetallin 
määrä pysyi lähes ennallaan.

Keskeisillä ekopisteillä teemme yhteis-
työtä vaatekeräyksen muodossa UFF:n 
(U-landshjälp från Folk till Folk i Finland 
rf ) kanssa. Vaatekeräys on järjestetty 
kaikkiaan 31 ekopisteellä. Vuoden aika-
na UFF:lle toimialueellamme lahjoi-
tettiin 249 tonnia vaatteita.

Ekopisteillä teimme vuoden 
aikana jokavuotisia korjauksia, 
kuten pisteiden laudoitusten 
ja sisäsäkkien korjausta. Sy-
väsäiliöitä ”istutimme” uu-
destaan ja vaihdoimme 
kansia sekä yläkehiä.

Jätemäärät ekopisteillä
 (tonnia)

Hyötyjäteasemapalvelut 
laajenivat tempauksilla 
Vuoden aikana toteutimme kokeiluluon-

toisesti kaksi hyötyjätteiden keräykseen 
tarkoitettua tempauspäivää. Päivien aika-
na hyötyjäteasemapalvelut tuotiin päivän 
ajaksi Piippolaan ja Kestilään, joissa ei ole 
vakituista hyötyjäteasemaa. 

Tapahtumiin osallistuneet lähes 300 
asiakasta saivat mahdollisuuden vai-
kuttaa hyötyjätehuollon järjestämiseen 
omalla alueellaan vastaamalla kyselyyn, 
jossa puntaroitiin vaarallisen jätteen ke-
räysauton ja hyötyjätteiden keräyspäivän 
paremmuutta. 

Piippolassa vaarallisten jätteiden kerä-
ysauton haluaisi korvata hyötyjätepäivillä 
64 prosenttia kyselyyn vastanneista. Yhtä 
hyvänä vaihtoehtona vanhaa käytäntöä 
ja kokeillussa ollutta tempauspäivää piti 
13 prosenttia vastaajista. Kestilässä tem-
pauspäivää kannatti yli 70 prosenttia ky-
selyyn vastanneista ja noin kymmenen 
prosenttia piti molempia käytäntöjä yhtä 
hyvinä.
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Yhteistyötä viranomaisten ja kuljetusyrittäjien kanssa

Vuoden aikana 175 000 asiakaskontaktia
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Hyötyjäteasemat Lajittelupiha

14 685 Puhelua

126 654 Laskua

15 509 Asiointia hyötyjäteasimilla, vaa-
rallisten jätteiden keräysautolla ja 
tapahtumissa

10 685 Asiointia lajittelupihalla

4 060 Vaaka-asiointia

3 368 Sähköistä yhteydenottoa

3 389 Tiedotuskirjettä

174 961 Asiakaskontaktia

Asioinnit hyötyjäteasemilla ja 
lajittelupihalla

Asiakaskontaktit

Vestia Oy Jokilaaksojen 
jätelautakunta

Ympäristönsuojelu-
viranomaiset

Jätehuolto-
yritykset

Jätehuollon kokonaisuuden toteutamme yhteistyössä viranomaisten ja 
kuljetusyrittäjien kanssa. Viranomaistehtävät ja valvonnan suorittavat 

Jokilaaksojen jätelautakunta ja ympäristönsuojeluviranomaiset. 
Jätteiden keräyksen ja kuljetuksen hoitavat jätteenkuljetusyrittäjät.

Jätehuollon palvelutehtävät 
kuntien puolesta

Jätehuollon 
viranomaistehtävät

jätehuollon valvonta Jätteiden keräys

 » jätteiden vastaanotto, käsittely 
         ja hyödyntäminen

 » erilliskeräyspalvelut
 » ekopisteiden ylläpito
 » jäteneuvonta
 » asiakaskontaktit
 » kuljetusten hallinta

 » jätehuoltomääräykset
 » jätetaksat
 » jätteiden kuljetuksen 

        periaatteet
 » jätehuollon palvelutason 

        määrittäminen
 » valvonta

 » roskaamisen ja jätehuollon
      valvonta

 » kehotukset ja sanktiointi

 » jätteiden keräys ja kuljetus
 » hyötyjäteasemapalveluiden   

         ylläpito
 » jätekeskuksen hoito
 » vaarallisten jätteiden kuljetus
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Puhelinliikenne mobiiliaikaan
Luovuimme syyskuun alussa kaikista lan-
kapuhelinliittymistämme ja siirsimme 
kaiken puhelinliikenteen matkapuhelin-
verkkoon. Uudistuksen ansiosta pystym-
me seuraamaan entistä tarkemmin puhe-
linliikennettämme ja siten palvelemaan 
asiakkaitamme yhä paremmin myös pu-
helimitse. 

Muutoksesta johtuen kaikki yhtiön 
lankapuhelinnumerot lukuun ottamatta 
asiakaspalvelun numeroa poistuivat käy-
töstä. Jatkossa kaikki vanhoihin numeroi-
hin soitetut puhelut kääntyvät asiakas-
palveluumme. 

Asiakaspalvelunumeroomme soitetut 
puhelut ohjautuvat nyt suoraan asiakas-
palvelijoillemme ilman erillistä valintaa. 
Kehitimme palveluitamme myös verk-

Vestia mukaan Tuikkujahtiin 
Osallistuimme vuoden vaihteessa ensim-
mäistä kertaa valtakunnalliseen Tuik-
kujahtiin, jossa tavoitteena on aktivoida 
koululaisia tarkkailemaan kulutus- ja la-
jittelutottumuksiaan. Tarkoituksena oli 
myös kannustaa luovuuteen ja verkostoi-
tumiseen käytettyjen tuikkukuorten et-
sinnässä. Näissä tavoitteissa onnistuttiin 
opettajilta saadun positiivisen palautteen 
perusteella.

Toimialueellamme tuikkujahtiin osal-
listui 40 ryhmää ja 685 oppilasta. Yh-
teensä tuikkuja kerättiin 216 068 kappa-
letta. Koko Suomen alueella tuikkuja oli 
jahtaamassa yhteensä 590 ryhmää ja 11 
162 oppilasta ja yhteistulos koko maassa 
oli ennätykselliset 5,9 miljoonaa tuikku-
kuorta. 

Marraskuun alussa alkanut tuikku-
jahti päättyi tammikuun lopussa. Ves-
tian toimialueella voittajaksi selviytyi 
Raudaskosken koulun 3. luokka. Voitta-
jaluokka sai kerättyä 1693 kpl/oppilas. 
Palkinnoksi voittajat saavat 400 euron 
rahapalkinnon. Luokan keräämä tuikku-
jen yhteismäärä on 25 389 kpl, mikä oli 
myös koko kisan suurin kokonaismäärä. 
Suurimmasta yhteismäärästä luokka saa 
lisäksi 200 euron palkinnon.

kosivuillamme siten, että yhteydenotto-
lomakkeet ovat helpommin löydettävissä 
ja niiden kautta pystyy hoitamaan asioita 
entistä monipuolisemmin. Verkkosivuil-
le tehdyt muutokset näkyivät sähköisen 
asioinnin yleistymisenä. Sähköisiä kana-
via pitkin asiakaspalveluumme oltiin vuo-
den aikana yhteydessä lähes 3 400 kertaa.
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Olen tyytyväinen
jätehuoltoon

Jäteastian 
tyhjennys

tapahtuu sovitusti

Tyhjennysväli 
on sopiva

Eri mieltä Samaa mieltä

82 prosenttia vastaajista tyytyväisiä jätehuoltoon

”Astia on aina tyh-
jentynyt sovittuna 
aikana. Hyötyjäte-
asemalle on voinut 
viedä suuremmat 
romut, siis kaikki 
toiminut hyvin.”

Kierrätys 
koettiin 

pääasiassa 
helpoksi

Vastaajiksi saimme kattavan otoksen toimialueemme asukkaista. 
Valtaosa vastaajista oli aktiiviväestöön kuuluvia työikäisiä 31–65 

-vuotiaita. Vastauksia saatiin kaikista omistajakunnista ja 
vastausmäärät heijastuivat asukasluvuista. 

Vastauksia saatiin tasapuolisesti niin haja-astutusalueilta 
kuin taajamistakin.

Lajitteluohjeiden 
laatuun ja 

saatavuuteen oltiin 
kyselyn perusteella 
tyytyväisiä. 81 pro-
senttia vastaajista 
ilmoitti saaneensa 

riittävästi tietoa 
siitä, mitä omaan 

jäteastiaan voidaan 
laittaa. 

”Ylivieskassa ekopisteiden tyhjennys on 
parantunut, jäteastiat eivät pursu yli. 
Vestian jtäekeskus on todella hyvä 
Ylivieskassa. Kaikesta pääsee eroon.”

Asiakaskyselyymme vastanneista asiakkaista yli 80 prosenttia oli tyytyväisiä saamansa jätehuoltopalveluun. Astian 
koettiin tyhjentyvän sovitusti, kuljettajan palvelevan ystävällisesti ja hoitavansa työnsä hyvin sekä pitävän astian ym-

päristön siistinä. Myös asiakaspalveluun oltiin erittäin tyytyväisiä. Asiakaspalvelussa oli pystytty auttamaan yli 80 
prosentissa tilanteista. Palvelu koettiin ystävälliseksi ja helposti tavoitettavaksi.
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Jätehuollon hintoja 
piti kohtuullisina 

76 prosenttia vastaajista
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Asiakaspavelu
on helppo
tavoittaa

Asiakaspalvelu
vastaa nopeasti

Asiakaspalvelu
on ystävällistä

Asiakaspalvelu
on sujuvaa
ja nopeaa

Asiakaspalvelu
on pystynyt

auttamaan minua

Eri mieltä Samaa mieltä

Asiakaspalvelu on helppo tavoittaa puhelimitse

Pystyn hoitamaan mahdollisimman suuren osan
asioista suoraan Vestian verkkosivuilla

Jäteastian tyhjennyksestä veloitetaan jätteen määrän
mukaan (jätteen punnitus tyhjennettäessä)

Saan tarvittaessa nopeasti ylimääräisen tyhjennyksen

Saan suoraan kotiini jäteoppaita tai muuta tiedotusta

Kaikki osallistuvat tasapuolisesti
jätehuollon kustannuksiin

Hyötyjäteasemat ovat auki minulle sopivaan aikaan

Mahdollisimman suuri osa jätteistä hyödynnetään

Ekopisteitä on riittävästi ja niillä on tilaa jätteilleni

Jäteastiani tyhjennetään sovitun mukaisesti 87 %
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Jätehuollon ylivoimaisesti tärkeimpänä asiana pidettiin sitä, että jäteastiat tyhjennetään sovitun 
mukaisesti. Jätehuollon tärkeimpiä palveluita kartoittavassa kysymyksessä pyydettiin valitse-
maan kolme jätehuollossa tärkeimmäksi kokemaansa asiaa.

Asiakaspalveluun 
ollaan useimmiten 

yhteydessä 
puhelimitse

44 %
vastaajista oli

ollut yhteydessä
asiakaspalveluun

”Niin kuin lehtien palstoilla on kerrottukin, 
ekopisteet ovat monesti epäsiistejä ja niille 
viedään sinne kuulumatonta tavaraa. 
Viimeksi eilen näin Kärsämäen Laaksojen 
Raudan ekopisteella jäteastioiden viereen 
jätettynä kaksi akkua!” 

Toteutimme asiakkaillemme asiakas-
tyytyväisyyskyselyn, johon saimme 
kaikkiaan 514 vastausta. Vastaajia oli 
kaikista omistajakunnista niin taa-
jamista kuin haja-asutusalueiltakin. 
Kysely lähetettiin kirjallisena 500 asi-
akkaalle ja lisäksi kyselyyn pystyi vas-
taamaan nettisivujemme kautta.

Kyselymme perusteella kotitalouk-
sille tärkeintä jätehuollossa on, että oma 
jäteastia tyhjennetään säännöllisesti ja 
sovitun tyhjennysrytmin mukaisesti. 
Tärkeäksi koettiin lisäksi se, että eko-

pisteiltä löytyy tilaa kierrätettäville jät-
teille ja että mahdollisimman suuri osa 
jätteistä menee hyödynnettäviksi.

Jätehuollon hinnoittelua piti koh-
tuullisena 76 prosenttia vastaajista. Yli 
puolet vastaajista ei ollut halukkaita 
tinkimään mistään palveluistamme 
hintojen alentamiseksi. Toisaalta mi-
tään lisäpalveluakaan ei koettu ehdot-
toman tarpeelliseksi. Toivotuimmaksi 
lisäpalveluksi nousi suurien jätteiden 
noutopalvelu.

Vastausten perustella jätteet kier-

rätetään tunnollisesti. Kierrätettävistä 
jätteistä yli 80 prosenttia viedään niille 
tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Kodin 
jäteastiaan päätyy vain noin viisi pro-
senttia kierrätettävistä jätteistä. Arkis-
ten jätteiden kierrättämistä helppona 
piti noin 90 prosenttia vastaajista.

Eniten parantamisen varaa löydet-
tiin ekopistepalveluistamme. Osaa eko-
pisteistä pidettiin sotkuisina ja pisteille 
toivottiin laajempaa lajitteluvalikoimaa. 

Jokilaaksojen jätelautakunta on jäänyt vielä 
varsin tuntemattomaksi jätehuollon viran-
omaiseksi. Ainoastaan 23 prosenttia vas-
taajista ilmoitti tietävänsä, mitkä tehtävät 
kuuluvat jätelautakunnalle. Lautakuntaan oli 
ollut yhteydessä vain 2 prosenttia vastaajista.



Tarkkailemme ja kontrolloimme toimintamme vaikutuksia ympäris-
töön jatkuvasti jätteiden käsittelystä aiheutuvien haittojen minimoi-
seksi. Aluehallintaviraston lupapäätöksen mukainen Vestian tarkkai-

luohjelma otettiin käyttöön elokuussa 2012.

Vastaanottamistamme jätteistä toimitamme hyödynnettäväksi mah-
dollisimman suuren osan. Valtaosa erilliskerättävistä jätteistä jatkoja-
lostetaan uusiksi raaka-aineiksi. Suurin osa muusta jätteestä pystytään 

hyödyntämään energiaksi.

Hajut
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Vestia Oy vuosikertomus 2014Ympäristö
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Hyödynnetty materiaalina

Hyödynnetty energiana SER ja vaaralliset jätteet

Muu käsittelyLoppusijoitettu jäte

Kotitalouksilta 
kerättävän jätteen 
hyödyntäminen 
energiana alkaa

Jatkuvan kehitystoiminnan ansiosta jätekeskuksen ympäristövaiku-
tukset ovat hyvin hallinnassamme. Jätteen polttamisen aloittamisen 

myötä jätteiden loppusijoittamisen vaikutukset ympäristöön ovat pie-
nentyneet merkittävästi. Vaikutukset vähenevät jatkossa entisestään 
uusien jätteiden hyödyntämismenetelmien myötä. Aktiivisen toimin-

tamme ansiosta pystymme pitämään ympäristövaikutukset selvästi 
lakisääteisiä rajoja pienempinä.

Vaikutukset ympäristöön minimoidaan aktiivisella toiminnalla

Ylivieskan jätekeskukseen vastaanotetta-
vien jätekuormien soveltuvuus selvitetään 
perusmäärittelyn avulla. Perusmääritte-
lyssä jätteen tuottaja antaa mahdollisim-
man seikkaperäisen selvityksen jätteen 
laadusta, jätteen syntytavasta ja jätteen 
sisältämistä aineista. Jos jätteen todetaan 
tarvitsevan tarkempaa testausta, vaadi-
taan jätteestä akkreditoidun laboratorion 
tekemä kaatopaikkakelpoisuustesti.

Kaikista jätekeskukseen tulevista 
kuormista tarkkaillaan jätteen laatua, 
vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, ajoneu-
vojen renkaita ja hyötyjätteitä. Ensim-
mäinen tarkastus tapahtuu vaaka-ase-
malla silmämääräisesti kameran avulla 
sekä kuljettajan antaman siirtoasiakirjan 
perusteella. Siirtoasiakirjan perusteella 
jättet rekisteröidään järjestelmään ja oh-
jataan oikeaan sijoituspaikkaan.

Kuormat tarkastetaan myös jätteen 
purkamisen yhteydessä. Vastaanotetta-
viin jätelajeihin kuulumattomat jätteet 
kerätään erilleen ja jätteen tuottajaa huo-
mautetaan asiasta. Peittämättä tulleista 
kuormista huomautetaan jätteenkuljet-
tajaa.

Jätetäytön tilavuus pieneni vuoden 
aikana

Loppusijoitusalueelta nostettiin pol-
tettavaksi enemmän jätettä, kuin mitä 
sinne vuoden aikana sijoitettiin. Tila-
vuusmittausten perusteella jätetäytön ti-
lavuus pieneni noin 2700 m3. 

Jätetäyttöä seurataan säännöllisesti 
korkomittausten avulla. Mittausten avul-
la voidaan seurata täyttöalueen tilannetta 
ja täytön edistymistä sekä penkan tila-
vuutta.

Jätetäyttöä tiivistetään aina tarpeen 
vaatiessa kaatopaikkajyrällä. Tiivistämäl-
lä säästetään kaatopaikkatilaa ja estetään 
jätteiden leviäminen ympäristöön.

Loppusijoitettavan jätteen määrä 
jatkaa laskuaan

Merkittävin muutos kaatopaikalle lop-
pusijoitettavan jätteen määrässä tapahtui 
vuonna 2012, jolloin kotitalouksilta ke-
rättävää jätettä ryhdyttiin varastoimaan 
energiahyödyntämistä varten. Tuolloin 
kaatopaikalle sijoitettavan jätteen osuus 
kokonaismäärästä putosi noin 70 prosen-
tista alle kymmeneen prosenttiin. Polt-
tolaitoksen toiminnan käynnistymisestä 
lähtien loppusijoitettavan jätteen määrä 
on vähentynyt vuosi vuodelta.

Jätteen polton aloittamisella varaudut-
tiin vuonna 2016 voimaan astuvaan laki-
uudistukseen, joka rajoittaa merkittävästi 
jätteiden kaatopaikkasijoitusta. Ennakoi-
van toimintamme ansioista lakiuudistus 
ei aiheuta suuria muutoksia toimintaam-
me.

Jätemäärät 2010 - 2014
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Vesien tarkkailu
Kaikki likaiset vedet johdettiin jätevesivie-
märiin. Sähkönjohtavuutta ja jätevesien 
määrää tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mit-
tareilla. Vuoden virtaama on noin 39 646 
m3, mikä oli n. 9 400 m3 vähemmän kuin 
vuonna 2013. Piha-alueiden sade- ja hu-
levedet johdetaan puhtaiden vesien altaan 
kautta purkuojaan. Hätä- ja poikkeustilan-
teissa puhtaiden vesien altaasta voidaan 
johtaa vedet likaisten vesien viemäröintiin. 

Kaatopaikkakaasu
Kaatopaikan vaikutus ilmaan on pienen-
tynyt kaasunkeräysjärjestelmän raken-
tamisen ja vanhan jätetäytön sulkemisen 
jälkeen. Vanhalta kaatopaikalta ei pääse 
vapautumaan kaasua ilmaan, vaan se 
kerätään kaivojen ja putkistojen avulla 
mikroturbiinilaitokselle, jossa kaasusta 
tuotetaan sähköä ja lämpöä alueen raken-
nusten käyttöön. Häiriö- tai vikatilantees-
sa kaasu poltetaan mikroturbiinilaitoksen 
soihdussa. Kulutetun ja tuotetun sähkön 
määrää tarkkaillaan viikoittain. 

Kaasuasemalla on automaattinen mittari, 
joka ottaa näytteet kaasun koostumuk-
sesta päivittäin. Vuoden aikana kaatopaik-
kakaasun koostumus on pysytellyt melko 
vakiona; metaanipitoisuus n. 47 til-%, 
hiilidioksidipitoisuus n. 30 til-% ja happipi-
toisuus n. 0 til-%.

Hajut
Jätekeskuksen henkilökunta tarkkailee 
hajuja aistinvaraisesti. Kaatopaikan ete-
läpuolella, toimistorakennusten lähei-
syydessä havaittiin hajuhaittoja työnte-
kijöiden toimesta viisi kertaa vuodessa. 
Kaatopaikan hajusta tuli yksi ulkopuolinen 
ilmoitus Ouluntieltä.

Haittaeläimet
Tuhoeläintorjuntaa tehtiin vuoden aikana 
neljä kertaa. Vuoden aikana syöttöase-
milla on liikkunut vain vähän jyrsijöitä, 
pääasiassa hiiriä ja rottia. Rottia tulee 
jätekeskukseen yleisimmin jätekuormien 
mukana. Tarkastuskäynneillä syöttöase-
mille lisätään tarpeen mukaan jyrsijä-
myrkkyjä. Lisäksi syöttöasemia uusitaan 
hävinneiden tai rikkinäisten tilalle sekä 
asemien sijaintia päivitetään tehtyjen 
havaintojen ja olosuhteiden mukaan. 
Syöttöasemista on jätekeskuksella kartta, 
johon kaikki asemat on merkitty.  

Paikalliset lintuharrastajat kävivät sään-
nöllisesti vuoden aikana havainnoimassa 
jätekeskusalueen lintukantaa. Uusia 
lajeja havaittiin 1 kpl. Jätekeskuksella 
nähtiin vuoden aikana yhteensä 132 eri 
lintulajia, jotka käyttivät kaatopaikkaa 
hyväkseen. Yleisimpiä lintuja jätekeskuk-
sessa olivat varislinnut. Lokkeja havait-
tiin vuoden aikana jätekeskusalueella n. 
50-600 yksilöä/päivä (vrt. v. 2011 lokkeja 
4000-5000 yksilöä/päivä). Lokkikanta on 
laskenut huomattavasti edellisvuosista, 
koska lokit eivät enää löydä yhtä helposti 
ruokaa kaatopaikalta poltettavan jätteen 
keräyksen ja siirtokuormauksen alettua. 
Harmaa- ja naurulokit eivät pesineet enää 
2014 vuoden aikana alueella.

Melu

Jätekeskuksen melutaso on normaaliin 
liikenteeseen verrattavissa. Alueella 
liikkuu raskaita ajoneuvoja, työkoneita 
sekä henkilö- ja pakettiautoja. Ras-
kaita ajoneuvoja käy päivässä noin 
47 kpl. Hyötyjätteiden murskaus 
aiheutti väliaikaista meluhaittaa. 

Pöly
Jätekeskuksen normaalista toiminnas-
ta aiheutuvia pölyhaittoja voidaan pitää 
pieninä. Jätejakeiden (kuten puujätteen, 
betonin yms.) murskauksesta aiheutui 
hetkellistä pölyämistä jätekeskusalueella.

Roskaantuminen ja 
ympäristön siisteys

Jätekeskuksen roskaantumista pyritään 
välttämään tiivistämällä täyttöalueelle 
tuodut kuormat mahdollisimman pian jät-
teen tuonnin jälkeen ja pitämällä avoinna 
oleva jätetäyttö pienenä. Näin ollen roskat 
eivät pääse leviämään ympäristöön. Jä-
tekeskuksen alueet siivotaan ja harjataan 
säännöllisesti.

Hyödynnettävät jätteet ohjataan asfal-
toidulle varastokentälle, jossa kukin 
jätelajike sijoitetaan omaan varastoonsa. 
Varastot on useimpien lajikkeiden osalta 
rajattu siirrettävillä betonielementeillä. 
Roskaantumisen torjumiseen käytetään 
tarvittaessa roska-aitoja. Hyötyjätteiden 
varastoalueita harjataan ja siivotaan sään-
nöllisesti.

Vestianväylän tienvarret siivottiin kak-
si kertaa kesänaikana. Lajittelupihan 
työntekijät huolehtivat jätekeskusalueen 
yleisestä siisteydestä ja kaatopaikkaura-
koitsija loppusijoitusalueen ympäristön 
siisteydestä.

Ekopisteiden ympäristöjä siivotaan 
säännöllisesti vuosittain. Myös hyötyjä-
teasemien siisteydestä pidetään huolta 
harjaamalla kentät, raivaamalla risuja ja 
pensaikkoja sekä keräämällä levinneet 
roskat aidatulta alueelta.
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KARTONKI
Kierrätetystä kartongista hylsykar-
tonkia ja kierrästyspahvia valmistaa 
Suomen kuitukierrätys Oy.

KIVI, BETONI JA LASI
Kivi- ja betoniainesjäte sekä 
lasipakkaukset murskataan 
jätekeskuksessa soran korvikkeeksi 
Koneurakointi J. Ojalehto Oy:n 
toimesta.

KOMPOSTOITAVA JÄTE
Piha- ja puutarhajätteet 
kompostoidaan Vestian jäte-
keskuksessa ja käytetään pinta-
rakenteissa.

PAPERI
Tuottajayhteistöjen kautta 
käytetystä paperista valmistetaan 
kierrätyspaperia.

METALLI
Kuusakoski Oy 
käsittelee kerätyn 
metallin teollisuuden 
raaka-aineiksi.

Materiaalina 

hyödynnetään 

myös valtaosa 

sähkö- ja elek-

troniikkaromusta

Keräyspaperi: 2414 t

Yhteensä: 5352 t

Kartonki: 426 t

Metalli: 716 t

Lasi: 357 t

Betoni- ja kiviainesjäte: 1118 t

Kompostoitava jäte: 321 t

Keräyspaperi: 2182 t

Betoni- ja kiviainesjäte: 1542 t Yhteensä: 5794 t

Kartonki: 447 t

2014

2013

Lasi: 493 t

Metalli: 715 t

Kompostoitava jäte: 414 t

Materiaalina hyödynnettävät jätteet

Jätteistä 93 prosenttia hyötykäyttöön!

Vastaanottamiemme jätteiden hyötykäyttöaste kohosti vuoden aikana 
93 prosenttiin. Ensisijaisesti jätteet pyritään hyödyntämään materi-
aalina, mutta valtaosalle jätteistä energiahyödyntäminen on järkevin 

vaihtoehto.

Materiaalina hyödynnetään valtaosa 
erillään kerättävistä jätteistä. Metallista, 
kartongista ja paperista saadaan raaka-ai-
neita uusien tuotteiden valmistukseen. 
Myös suurin osa sähkö- ja elektroniik-
karomusta pystytään hyödyntämään raa-
ka-aineina. 

Jätekeskuksessa murskataan betonia ja 
lasia, jotka hyödynnetään maarakennus-
aineena. Piha- ja puutarhajätteet kom-
postoidaan mullaksi. 

Paperin kierrättämisestä vastaavat 
koko maassa tuottajayhteisöt, jotka huo-
lehtivat myös ekopisteillämme kerätyn 
paperin jatkojalostuksesta.
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POLTETTAVA JÄTE
“Pussiroska” hyödynnetään 
sähköksi ja kaukolämmöksi 

Westenergy Oy:n jätteenpolttolai-
toksessa.

BIOJÄTE
Elintarvikejätteet 
mädätetään Stormossenin 
biojätevoimalassa, jolloin syntyy 
biokaasua. Biokaasu muunnteaan 
sähköksi, lämmöksi ja polttoaineeksi.

PUUJÄTE
Kontio Forest Oy 
tomittaa puujätteen 
poltettavaksi  
kaukolämmön 
tuotantoon.

Energiaksi 

hyödynnetään 

70 % jätteistä

SÄHKÖ- JA 
ELEKTRONIIKKAROMU

SERTY, Elker Oy ja ERP 
Finland ry käsittelevät sähkö- ja 

elektroniikkaromun. Osa 
materiaaleista hyödynnetään 

teollisuuden raaka-aineina, osa 
uusiokäytetään sellaisenaan ja 
osa hyödynnetään energiana.

VAARALLINEN 
JÄTE
Vaarallisen jätteen 
käsittelee Ekokem Oy.  
Prosessista saadaan 
uusiokäyttöön sekä 
materiaaleja että energiaa.

MAAT JA KAIVOJEN HIEKKAJÄTTEET
Maa-ainekset, sadevesikaivojen hiekkajätteet sekä 
rasvan- ja öljynerotuskaivojen jätteet käsitellään ja 

puhdistetaan Vestian jätekeskuksessa. Puhdistetut 
maat hyödynnetään alueen maarakentamisessa.

KAATOPAIKKA-
JÄTE
Hyödyntämiskelvoton 
jäte sijoitetaan 
turvallisesti Ylivieskan 
jätekeskuksen 
kaatopaikalle.

Kaato-

paikalle 

päätyy 

vain  7 % 

jätteistä!

hyö

64 

Energiana hyödynnettävät jätteet

Muuhun käsittelyyn ohjatut jätteet

Energiaksi hyödynnettiin 64 prosent-
tia vastaanottamistamme jätteistä. Suurin 
osa energiaksi hyödynnettävästä jätteestä 
on kotitalouksilta kerättävää poltettavaa 
jätettä, jota vuoden aikana keräsimme 
22 071 tonnia. Poltettava jäte käsitellään 
Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitokses-
sa, missä siitä tuotetaan sähköä ja kauko-
lämpöä.

Puujätettä murskattiin vuoden aikana 
kolme kertaa. Kontio Forest Oy toimitti 
murskatun puuhakkeen polttoon.

Biojäte erilliskerätään suurilta kiin-
teistöiltä, kuten kerros- ja rivitaloilta, 
sairaaloilta ja kouluilta. Biojäte siirto-
kuormattiin jätekeskuksessa kontteihin 
ja toimitettiin eteenpäin Stormossenin 
biokaasulaitokselle.

Osa jätteistä käsitellään siten, että proses-
sin tuloksena saadaan sekä materiaaleja 
että energiaa. Sähkö- ja elektroniikkaro-
mu puretaan ja mm. metallit hyödynne-
tään raaka-aineina, koteloissa käytetystä 
muovista puolestaan saadaan energiaa. 
Myös vaarallisten jätteiden käsittely tuot-
taa sekä energiaa että materiaaleja. 

Puhtaat ja lievästi pilaantuneet 
maa-ainekset hyödynnämme jätetäytön 
peittomaana ja penkan luiskien rakenta-
misessa.

Hyödyntämiskelvottomat jätteet si-
joitetaan turvallisesti jätteiden loppu-
sijoitusalueelle. Loppusijoitusalueelle 
sijoitettiin vuoden aikana yhteensä noin 
2463 t jätettä, mikä on alle noin kuusi 
prosenttia kaikesta vastaanottamastam-
me jätteestä.
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Toimintamme kustannukset katamme jätelain mukaisesti jätteiden 
tuottajilta perittävillä jätemaksuilla. Jätemaksuja peritään sekä jäte-

kohtaisesti että perusmaksuna. Perusmaksulla katetaan yleiset 
jätehuollon kustannukset, joita ei voida kohdistaa yksittäisille jätteen 
tuottajille. Päätökset taksoista tekee jätehuollon viranomaistehtäviä 

hoitava Jokilaaksojen jätelautakunta. 



25

Tulot ja menot

Jätemaksujen käyttö

Vestia Oy:n kokonaistuloista 96 % muo-
dostui jätemaksuista. Muita tuloja tuli 
jätehuollon tuottajayhteisöille myytävis-
tä palveluista, hyötyjätteiden myynnistä 
sekä muista satunnaisista tuotoista. Jäte-
maksuista pääosa (99 %) oli jätetaksan 
mukaisia jätemaksuja.  Vain pieni osa tu-
loista muodostui markkinaehtoisista jäte-
maksuista (1 %). 

Vestia Oy:n menoista valtaosa (73 %) 
muodostui ulkopuolisilta urakoitsijoilta 
ostettavista palveluista. Muita kulueriä 
olivat henkilöstömenot (10 %), liiketoi-
minnan muut kulut (10 %), poistot (6 %) 
ja rahoitus (1 %).

Jätetaksasta päättää 
Jokilaaksojen jätelautakunta

Jätelain mukaan kunnan on perittävä 
järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, 
jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun pe-
rusteista määrätään tarkemmin kunnan 
hyväksymässä jätetaksassa. 

Vestia Oy:n omistajakunnat ovat an-
taneet jätehuollon järjestämistehtävät 
yhtiölle. Yhtiö kattaa järjestämisestä ai-
heutuvat kulut jätemaksuilla. Yhtiö toi-
mii omakustannusperiaatteella eikä se jaa 
osinkoa omistajilleen.

Jätehuollon viranomaistehtävistä vas-

taa Vestia Oy:n alueella Jokilaaksojen 
jätelautakunta. Jätelautakunta päättää 
jätetaksan, jonka mukaan yhtiö perii jä-
temaksut asiakkailtaan. Jätetaksa sisältää 
jätekohtaiset jätemaksut sekä jätehuollon 
perusmaksun. Perusmaksulla katetaan 
sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, 
joita ei voida laskuttaa keneltäkään yksi-
sittäiseltä jätteen tuottajalta.

Jätemaksut, yritykset (24 %)

Muut tuotot (1 %)

Jätemaksut, kotitaloudet ( 59 %)

TULOT

Perusmaksu (13 %)

Tuottajavastuutuotot (2 %) Hyötyjätetuotot (1 %)

Henkilöstökulut (10 %)

Rahoituskulut (1 %)

Ulkopuoliset palvelut (73  %)MENOT

Poistot (6 %)

Muut liiketoiminnan kulut (10 %)

Ekopisteet (24 %)

Neuvonta ja tiedotus (12 %)

Hyötyjäteasemat (19 %)

Vaaralliset jätteet (7 %)

Lajittelupiha (15 %)

Yleiskulut (9 %)

Jätelautakunta (14 %)

Perusmaksun käyttö Jätemaksujen käyttö
(ei sisällä markkinaehtoista jätettä)

Osuus yleis- ja rahoituskuluista (12 %) 

Käsittely (51 %)

Kuljetus (35 %)

Poistot (2 %)
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Yleistä

Vestia Oy perustettiin 1.9.1999. Toimintakausi 
oli siis yhtiön 15. toimintavuosi. Yhtiön omistaa 
16 Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaakson kun-
taa (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, 
Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, 
Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, 
Toholampi ja Ylivieska). Toimintavuonna Kok-
kolan kaupunki luopui yhtiön osakkeista, jotka 
olivat tulleet sille Ullavan kunnan liityttyä siihen 
vuoden 2009 alusta alkaen. 

Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakun-
tiensa puolesta näiden lakisääteisestä jätehuollon 
järjestämisestä, jätteiden kuljetuksesta, hyödyntä-
misestä ja käsittelystä.

Tiedot olennaisista tapahtumista 
tilikaudella ja sen jälkeen

Lainsäädännön muutokset
Kertomusvuonna valtioneuvosto vahvisti jätelain 
mukaisen pakkausten tuottajavastuun järjestä-
mislaajuuden.  Asetuksen mukaan tuottajien on 
perustettava 1.1.2016 alkaen koko Suomeen 1850 
kartongin, lasin ja pienmetallin sekä 500 muovin 
keräyspistettä.  Säädös tulee vaikuttamaan myös 
yhtiön toimintaan, koska yhtiö on järjestänyt toi-
mialueellaan pakkausten keräilyn.

Jätteiden kuljetus
Nykyiset poltettavan jätteen kuljetusurakat ovat 
voimassa vuosille 2015-2019 sekä biojätteiden ja 
ekopistejätteiden kuljetusurakat vuoteen 2015.

Jätteiden hyödyntäminen
Jätteiden energiana hyödyntäminen toteutui 
suunnitelmien mukaisesti. Kertomusvuonna yh-
tiö toimitti Westenergy Oy:n polttolaitokselle 41 
714 t jätettä. Lisäksi 1 196 t haketettua puujätettä 
toimitettiin lämpölaitoksille.

Biojätteitä toimitettiin hyödynnettäväksi 
Stormossen Ab:n mädättämöön Vaasaan 1 116 t.

Kaiken kaikkiaan vastaanotetuista jätteistä 
hyödynnettiin 93 %, energiana 70 % ja materiaa-
lina 23 %. Kaatopaikalle sijoitettiin vain 7 % jät-
teistä.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön toi-
minnassa ei ole tapahtunut mitään olennaisia 
muutoksia.

Arvio todennäköisesti tulevasta kehi-
tyksestä

Yhtiön tulot muodostuvat seuraavasti; jätemaksut 
83 %, perusmaksu 13 % sekä jätemyynti ja muut 
palvelut 4 %.

Julkisoikeudellisten maksutulojen osalta on 
ensiarvoisen tärkeää, että jätelautakunnan ylläpi-
tämä jätehuoltorekisteri on ja pysyy ajan tasalla.

Jokilaaksojen jätelautakunta päätti edellisenä 
vuonna, että kunnan järjestämä jätteenkuljetus 
laajenee vuoden 2016 toukokuusta alkaen koske-
maan myös muita kunnan jätehuoltovastuulla ole-
via kiinteistöjä kuin asuinkiinteistöjä. Tämä tulee 
lisäämään yhtiön liikevaihtoa jonkin verran.

 Pakkausten tuottajanvastuun käynnistymi-
nen 1.1.2016 tulee muuttamaan yhtiön toimin-
taa. Yhtiöllä on 211 ekopistettä, joissa kerätään 
pakkauksia. Tätä verkostoa on tarjottu tuotta-
jille vuokralle, mutta neuvottelut ovat vielä kes-
ken. Todennäköistä on, etteivät tuottajat halua 
vuokrata kaikkia keräyspisteitä. Yhtiö joutuukin 
harkitsemaan tuottajien verkostoa täydentävää 
keräystä. Arviointiin vaikuttavat täydentävän ver-
koston laajuus sekä keräilyn kustannukset, kos-
ka kerätyt pakkaukset on luovutettava maksutta 
tuottajien vastaanottopisteisiin. Tässä yhteydessä 
joudutaan arvioimaan myös kuntalaisille tarjotta-
van jätehuollon palvelutasoa ja poltettavan jätteen 
laatua jatkossa.

Suomeen on lähivuosina valmistumassa uusia 
jätteenpolttolaitoksia. Erityisesti yritysjätteiden 
poltossa tulee olemaan kilpailua polttolaitosten 
kesken. Toisaalta vuonna 2016 tulee voimaan or-
gaanisen jätteen kaatopaikkakielto, mikä lisää jät-
teiden energiana hyödyntämisen kysyntää. Kaa-
topaikalle sijoitettavan jätemäärän pienentyminen 
merkittävästi vähentää maksettavan jäteveron 
hyvin pieneksi.

Lähivuosina yhtiö tulee investoimaan hyötyjä-
teasemaverkoston uudistamiseen.

Selvitys tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta

Yhtiöllä ei ollut omaa tutkimus- ja kehitystoimin-
taa, vaan se osallistuu jätelaitosyhdistyksen kautta 
laajempiin jätehuollon kehityshankkeisiin. 

Arvio toiminnan merkittävimmistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä

 
Yhtiön tehtävänä on hoitaa osakaskuntiensa 
puolesta kunnille jätelainsäädännössä säädetyt 
jätehuollon palvelutehtävät. Tämä turvaa vakaan 
asiakaspohjan. Asumisen ja julkisen toiminnan 
jätemäärissä ei myöskään ole suuria suhdanne-
vaihteluita.

Yhtiö tuottaa toissijaisesti jätehuoltopalveluja 
myös alueen elinkeinoelämälle. Markkinaehtoisia 
jätehuoltopalveluja tarjotaan muillekin yrityksille. 
Valtakunnallisesti jätteiden käsittelyn siirryttyä 
yhä enemmän jätteiden energiana hyödyntämi-
seen ja uusien jätteenpolttolaitosten valmistut-
tua kilpailu yritysten jätteistä kiristyy. Tähän on 
valmistauduttu tiivistämällä yhteistyötä muiden 
Westenergy Oy:n omistajien kanssa.

Yhtiön jätteistä suurin osa hyödynnetään 
energiana Westenergy Oy:n jätteenpolttolai-
toksessa. Sen häiriötön toiminta on tärkeä koko 
jätehuoltoketjussa. Toimintaa turvataan määrit-
telemällä toimitettavan jätteen laatu sekä tasai-
set toimitukset. Polttolaitoksella on säännölliset 
vuosihuollot. Toiminnan keskeytysten varalta on 
vakuutukset.

Yhtiön lainat on sidottu puoliksi 12 kk:n eu-
riboriin ja puoliksi 3 vuoden kiinteiseen korkoon. 
Lainoilla on osakaskuntien takaus.

 
Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta 
asemasta ja tuloksesta

Liikevaihto
Tilikauden liikevaihto oli 8,87 milj. €. Liikevaihto 
nousi 6,4 % edellisvuodesta. Tilikauden tulos on 
864 600,63 € voitollinen. Se on 9,7 % liikevaih-
dosta. Omavaraisuusaste oli 24 %.

Investoinnit
Toimintavuonna ei ollut merkittäviä investointe-
ja. Edellisvuonna toteutetun Haapaveden kaato-
paikan lopullisen sulkemisen ja maisemoinnin 
loppukuluja maksettiin 145 610,29 €. Haapave-
den kaupungin osuus sulkemiskustannuksista on 
60 %.

Jätteenkeräilykalustoa täydennettiin ja uusit-
tiin 46 045 €:lla. 

ATK-ohjelmia hankittiin 1 428 €:lla.

Hallituksen toimintakertomus 1.1. - 31.12.2014
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Rahoitus
Toiminta rahoitettiin tulorahoituksella. Pitkäai-
kaisia lainoja lyhennettiin 411 844 €, eikä vuo-
den aikana otettu uutta lainaa. Lainoja oli vuoden 
lopussa 5 074 986 €. Lainojen jäljellä oleva mak-
suaika on keskimäärin 12 vuotta.

Henkilöstö

Vakituista henkilöstöä oli yhteensä 15, joista toi-
mihenkilöitä 6 ja työntekijöitä 9 (yhteensä 12,2 
htv). Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden ai-
kana 3,2 htv. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 
oli 45,7 vuotta. Henkilöstömenot sivukuluineen 
olivat 717 694,11 € (edellisvuonna 726 864,29 €).

Ympäristöasioiden esittäminen

Ympäristöasiat on esitetty omana osiona vuo-
sikertomuksessa. Yhtiö noudattaa sertifi oituja 
laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ISO 9001 ja ISO 
14001. 

Osakas Osakkeiden 
määrä

Omistus-
%

Alavieskan kunta 145 2,9 %

Haapajärven kaupunki 401 8,1 %

Haapaveden kaupunki 389 7,8 %

Kalajoen kaupunki 599 12,0 %

Kannuksen kaupunki 295 5,9 %

Omat osakkeet

Yhtiö lunasti toimintavuoden aikana Kokkolan 
kaupungilta sen Vestia Oy:n osakkeet. Osakkeet 
olivat siirtyneet Kokkolalle yhtiön osakkaana 
olleen Ullavan kunnan liittyessä siihen vuoden 
2009 alussa. Kokkola ei käytä Vestia Oy:n palve-
luja vaan sen jätehuollosta vastaa Ab Ekorosk Oy.

Lunastettuja osakkeita oli 52 kpl. Yhtiö mak-
soi niistä nimellishinnan (168,19 €/kpl). Lunas-
tetut osakkeet mitätöitiin.

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Yhtiökokous ja hallitus
Yhtiökokous pidettiin 28.5.2014.  Kokouksessa oli edustettuna 11 osakaskuntaa.  Yhtiökokouksessa valittiin mm. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
kolmivuotiskaudelle 2014 – 2017 Jarmo Pihlajaniemi (Sami Laukkanen), Paavo Hankonen (Hannu Haapakoski) ja Jouni Jyrinki (Matti Pahkala). 

Varsinainen jäsen Varajäsen Toimikausi

Veikko Kallio (Oulainen) Tuomo Perälä (Merijärvi) 2012-2015

Taimi Piippo (Pyhäjärvi) Anne Ruha (Kärsämäki) 2012-2015

Vesa Savolainen (Haapajärvi) Kauko Karppinen (Pyhäntä) 2012-2015

Tapio Erkkilä (Kannus) Ilkka Piispanen (Toholampi) 2013-2016

Heikki Halla-aho (Haapavesi) Helena Mämmelä (Siikalatva) 2013-2016

Kari Kentala (Ylivieska) Silja Mikkola (Kannus) 2013-2016

Paavo Hankonen (Sievi) Hannu Haapakoski (Alavieska) 2014-2017

Jouni Jyrinki (Kalajoki) Matti Pahkala (Pyhäjoki) 2014-2017

Jarmo Pihlajaniemi (Nivala) Sami Laukkanen (Pyhäjärvi) 2014-2017

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Halla-aho. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Paavo Hankosen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. 

Tilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisöksi valittiin yhtiökokouksessa Ernst & Young Oy.  Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Risto Hyvönen.

Hallituksen esitys yhtiön voittoa 
koskeviksi toimenpiteiksi sekä 
esitys mahdollisesta muun vapaan
oman pääoman jakamisesta

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti 
osinkoa ei jaeta. Tilikauden voitto  864 600,63 € 
siirretään voitto/tappio -tilille.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakautuu 4979 osakkeeseen. 
Kullakin osakkeella on yksi ääni/osake. Osakkei-
ta koskevat yhtiöjärjestyksen lunastus- ja suostu-
muslauseke.

Vestia Oy:n osakkeenomistajat 31.12.2014

Kärsämäen kunta 160 3,2 %

Merijärven kunta 67 1,3 %

Nivalan kaupunki 534 10,7 %

Oulaisten kaupunki 393 7,9 %

Pyhäjoen kunta 178 3,6 %

Pyhäjärven kaupunki 340 6,8 %

Pyhännän kunta 94 1,9 %

Siikalatvan kunta 332 6,7 %

Sievin kunta 235 4,7 %

Toholammin kunta 186 3,7 %

Ylivieskan kaupunki 631 12,7 %

YHTEENSÄ 4979 100 %
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1.1.  - 31.12.2014 1.1.  - 31.12.2013

LIIKEVAIHTO 8 869 673,12 8 337 333,47

Liiketoiminnan muut tuotot 138 824,77 663 794,30

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -300,00

Ulkopuoliset palvelut -5 840 489,95 -6 326 805,34

Materiaalit ja palvelut yhteensä -5 840 489,95 -6 327 105,34

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -623 162,93 -610 530,04

Henkilösivukulut

Eläkekulut -110 316,79 -102 055,05

Muut henkilösivukulut -12 835,76 -14 279,20

Henkilöstökulut yhteensä -746 315,48 -726 864,29

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -506 338,69 -502 245,54

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -506 338,69 -502 245,54

Liiketoiminnan muut kulut -817 698,74 -775 274,14

LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 097 655,03 669 638,46

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Muilta

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 6 729,45 5 860,39

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -88 179,99 -94 424,10

Muut rahoituskulut

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -81 450,54 -88 563,71

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 016 204,49 581 074,75

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 016 204,49 581 074,75

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -20 284,28 6 191,51

Tuloverot

Tilikauden verot 131 319,58 0,00

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 864 600,63 587 266,26

Tilikausien vertailtavuuden vuoksi vuoden 2013 liiketominnan muiden tulojen kirjauksia on muutettu vuoden 2014 tilijaottelua vastaavaksi.

Tuloslaskelma
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VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 3 139,93

Muut pitkävaikutteiset menot 32 664,48 46 572,60

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 32 664,48 49 712,53

Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet

Omistuskiinteistöt 306 188,11 305 775,10

Maa ja vesialueet yhteensä 306 188,11 305 775,10

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja -rakennelmat 1 581 961,01 1 640 568,55

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 1 581 961,01 1 640 568,55

Koneet ja kalusto 154 746,15 216 813,63

Muut aineelliset hyödykkeet 3 161 064,31 3 480 668,65

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 203 959,58 5 643 825,93

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 2 818 884,55 2 818 884,55

Sijoitukset yhteensä 2 818 884,55 2 818 884,55

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 055 508,61 8 512 423,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset 95 604,36 95 604,36

Saamiset, pitkäaikaiset yhteensä 95 604,36 95 604,36

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 1 711 369,51 1 457 191,52

Muut saamiset 495,65 13 592,67

Siirtosaamiset - 133 152,95

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 1 711 865,16 1 603 937,14

Saamiset yhteensä 1 807 469,52 1 699 541,50

Rahat ja pankkisaamiset 7 651,30 2 703,07

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 815 120,82 1 702 244,57

VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 870 629,43 10 214 667,58

Tase



30

Vestia Oy vuosikertomus 2014Talous

VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 833 707,55 833 707,55

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 703,73 13 449,50

Edellisten tilikausien voitto(tappio) 600 793,87 13 527,61

Tilikauden voitto(tappio) 864 600,63 587 266,26

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 303 805,78 1 447 950,92

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 37 920,20 17 635,92

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 37 920,20 17 635,92

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 690 837,20 885 515,90

Pakolliset varaukset yhteensä 690 837,20 885 515,90

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 4 663 142,00 5 074 986,00

Saadut ennakot 0,00

Pitkäaikainen yhteensä 4 663 142,00 5 074 986,00

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 1 006 973,41 772 177,99

Saadut ennakot 13 781,58 17 831,61

Ostovelat 728 627,89 1 714 092,38

Muut velat 118 462,25 19 131,36

Siirtovelat 307 079,12 265 345,50

Lyhytaikainen yhteensä 2 174 924,25 2 788 578,84

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 838 066,25 7 863 564,84

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 870 629,43 10 214 667,58
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RAHOITUSLASKELMA 2014 2013

Liiketoiminnan rahavirta:

Tilikauden tulos 864 601,00 587 266,00

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 506 339,00 502 246,00

Poistoeron muutos 20 284,00 -6 191,00

Pakollisten varausten muutos -194 679,00 -495 583,00

Yhteensä 1 196 545,00 587 738,00

Käyttöpääoman muutos:

Vaihto-omaisuus 0,00 0,00

Saamiset -105 225,00 186 905,00

Korottomat velat -848 451,00 -448 055,00

Yhteensä -953 676,00 -261 150,00

Liiketoiminnan rahavirta 242 869,00 326 588,00

Investoinnit

Taseen pysyvien vastaavien muutos -456 712,00 -479 599,00

Poistot 506 338,00 502 245,00

Investointien rahavirta -49 626,00 -22 646,00

Rahoitus

Lainojen muutos -177 049,00 -302 266,00

Oman po:n korotus/palautus ja osingot -11 246,00 -50,00

Rahoituksen rahavirta -188 295,00 -302 316,00

Rahavirrat yhteensä 4 948,00 1 626,00

Rahavarat alussa 2 703,00 1 078,00

Rahavarat lopussa 7 651,00 2 704,00

Muutos 4 948,00 1 626,00
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Käyttöomaisuushyödyke Arvioitu pitoaika Poistoprosentti ja poistomenetelmä

Aineettomat hyödykkeet:
Atk-ohjelmat 5 vuotta tasapoisto
Maa-alueet:
Maa-alue Haapavesi ei poistoja
Maa-alue Ylivieska ei poistoja
Maa-alue, uusi jätekeskus, käyttöön otettu osa 10 vuotta tasapoisto
Rakennukset ja Rakennelmat:
Rakennelmat   7 vuotta 20 % menojäännöspoisto
Ongelmajätevarasto 30 vuotta tasapoisto
Konevarasto 30 vuotta tasapoisto
Lieteasema 30 vuotta tasapoisto
Vaaka-asema 30 vuotta tasapoisto
Toimistorakennus 40 vuotta tasapoisto
Koneet ja kalusto:
Koneet ja kalusto   6 vuotta tasapoisto
Ekopistekalusto   6 vuotta tasapoisto
Hyötyjäteasemien kalusto   6 vuotta tasapoisto
Rakennusten ainesosat   6 vuotta tasapoisto
Turbiiniasema 20 vuotta tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet:
Muut rakenteet, kentät, altaat   7 vuotta 20 % menojäännöspoisto
Loppusijoitusalue 10 vuotta tasapoisto
Pilaantuneiden maiden kenttä 10 vuotta tasapoisto
Asfaltointi 10 vuotta tasapoisto
Alueaita 15 vuotta tasapoisto
Liikenneväylät 15 vuotta tasapoisto
Lajittelupiha 15 vuotta tasapoisto
Vesi- ja viemäriverkosto 15 vuotta tasapoisto
Lämpöverkosto 15 vuotta tasapoisto
Sähköverkosto 15 vuotta tasapoisto
Vestianväylä 15 vuotta tasapoisto
Kaasunkeräysjärjestelmä 15 vuotta tasapoisto
Siirtokuormausasema 15 vuotta tasapoisto
Hyötyjäteasemat 20 vuotta tasapoisto

Tilinpäätöksen 31.12.2014 liitetiedot
Kirjanpitoasetuksen 2 luvun mukaiset liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (2 §)

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. Yhtiön py-
syvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihtuviin vastaaviin merkityt saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai sitä alhaisempaan 
todennäköiseen arvoonsa. Rahat ja pankkisaamiset on arvostettu nimellisarvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankinta-
menon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Liikevaihto 2014 2013
Jätemaksut, kotitaloudet 5 216 466,29 5 101 629,77
Perusmaksu, kotitaloudet 1 163 787,66 1 163 631,15
Jätemaksut, yritykset 2 147 222,16 1 772 049,80
Hyötyjätetuotot 116 572,12 115 327,60
Tuottajavastuutuotot 181 052,58 158 510,78
Sähkön myynti 6 326,46 0,00
Perintätuotot 38 247,21 26 184,37
Myynnin oikaisuerät -1,36 0,00
Yhteensä 8 869 673,12 8 337 333,47

Liiketoiminnan muut tuotot
Saadut vahingonkorvaukset 3 486,85 33 982,28
Vuokratuotot 17 163,88 15 539,16
Haapaveden kaatopaikan sulkemistuotot 117 974,04 614 272,86
Muut tuotot 200,00
Yhteensä 138 824,77 663 794,30

Pakollinen varaus

Kaatopaikan sulkemisvarauksella varaudutaan jätteiden loppusijoitusalueen sulkemisvaiheen jälkihoitokustannuksiin. Varauksen määrä perustuu 
arvioon jälkihoitokustannuksista sulkemisvaiheessa. Jälkihoitovarausta kirjataan vuosittain niin, että se saavuttaa tavoitemäärän loppusijoitusalueen 
täyttyessä. Jälkihoitovarausta puretaan sulkemiskustannuksia vastaan.

Muista vastaanotetuista, mutta vielä käsittelemättömistä jätteistä tehdään pakollinen varaus tulevien käsittelykustannusten mukaisesti.

Olennaiset pakollisten varausten muutokset

Jätekeskus Varaus Varauksen Varauksen Varaus
1.1.2014 lisäys 2014 purku 2014 31.12.2014

Kaatopaikka 675 762,40 13 043,30 14 363,00 674 442,70
Betonijäte 8 313,50 10 400,00 7 189,00 11 524,50
Lasijäte 744,00 3 936,00 3 520,00 1 160,00
Poltettava jäte 185 436,00 0,00 185 436,00 0,00
Pilaantuneet maat 15 260,00 46 750,00 58 300,00 3 710,00

Yhteensä 885 515,90 74 129,30 268 808,00 690 837,20

Jätevero
Jäteveroa maksettiin 4 630 €, 50 €/t  kaatopaikalle loppusijoitetun uuden jätteen ja kaatopaikan  verollisesta varastosta polttoon toimitetun jätteen 
määrien erotuksesta.

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät
2014 2013

Muut korko- ja rahoitustuotot 6 729,45 5 860,39
Korkokulut ja muut rahoituskulut -88 179,99 -94 424,10
Yhteensä -81 450,54 -88 563,71
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Jätelain 44 §:n mukainen erittely

Jätelain 44 §:n mukaan, jos jäteyhtiö hoitaa kunnan velvollisuudeksi säädetyn jätehuollon lisäksi muuta jätehuoltoa, se on eriteltävä kirjanpidossa ja 
siitä on laadittava tilikausittain erilliset laskelmat, jotka kuvaavat toiminnan taloudellista tulosta.  

Lakisääteinen 
toiminta

Markkinaehtoinen
toiminta YHTEENSÄ

Tulot
 Perusmaksut  1 163 787,66    1 163 787,66   
 Kuljetus- ja käsittelytulot  7 293 190,97    70 497,48    7 363 688,45   
 Muut tulot  342 197,01    342 197,01   
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ  8 799 175,64    70 497,48    8 869 673,12   
 Liiketoiminnan muut tulot  138 824,77    138 824,77   
TULOT YHTEENSÄ  8 938 000,41    70 497,48    9 008 497,89   
Kulut
 Toiminnan kustannukset  7 349 479,31    55 024,86    7 404 504,17   
 Poistot  502 338,61    4 000,08    506 338,69   
 Rahoituskulut  80 807,08    643,46    81 450,54   
KULUT YHTEENSÄ  7 932 625,00    59 668,40    7 992 293,40   
TULOS ennen satunnaiseriä  1 005 375,41    10 829,08    1 016 204,49   
 Poistoeron muutos -20 124,03   -160,25   -20 284,28   
 Verot -130 282,16   -1 037,42   -131 319,58   
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  854 969,22    9 631,41    864 600,63   

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot (4 §)
2014 2013

ATK-ohjelmat 1.1. 49 712,53  55 103,36   
Lisäys 1 428,48  12 000,00   
Poisto 18 476,53  17 390,83   
ATK-ohjelmat 31.12. 32 664,48  49 712,53   

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 32 664,48  49 712,53   

Maa- ja vesialueet 1.1. 243 090,88  244 628,68   
Lisäys
Poisto 1 537,80  1 537,80   
Maa- ja vesialueet 31.12. 241 553,08  243 090,88   

Liittymismaksut 1.1. 62 684,22  62 684,22   
Lisäys 1 950,81
Liittymismaksut 31.12. 64 635,03  62 684,22   

Maa- ja vesialueet yht. 306 188,11  305 775,10   

Rakennukset ja rakennelmat 1.1. 1 640 568,55  1 699 855,20   
Lisäys
Poisto 58 607,54  59 286,65   
Rakennukset ja rakennelmat 31.12. 1 581 961,01  1 640 568,55   
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Muut aineelliset hyödykkeet 1.1. 3 480 668,65  3 800 650,91   
Lisäys
Poisto 319 604,34  319 982,26   
Muut aineelliset hyödykkeet 31.12. 3 161 064,31  3 480 668,65   

Keskeneräiset hyödykkeet 1.1.  -   
Lisäys 
Siirto eri kirjanpidon tileille
Keskeneräiset hyödykkeet 31.12.

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 203 959,58  5 643 825,93   

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot (5 §)

Oman pääoman erittely
Oma pääoma 31.12.2014 31.12.2013

Osakepääoma 833 707,55  833 707,55   
Osakeanti
SVOP-rahasto 4 703,73  13 449,50   
Edellisten tilikausien voitto/tappio 600 793,87  13 527,61   
Tilikauden voitto/tappio 864 600,63  587 266,26   
Oma pääoma yhteensä 2 303 805,78  1 447 950,92   

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Edellisten tilikausien voitto/tappio 600 793,87  13 527,61   
Tilikauden voitto/tappio 864 600,63  587 266,26   
Vapaa oma pääoma 1 465 394,50  600 793,87   

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa osinkoa.

Siirtovelat 2014 2013
Lomapalkkavelat 172 223,01  150 881,01   
Korkojaksotukset 1 377,10  1 381,20   
Haapaveden sulkemiskuluja loppuselvityksen mukaan 0,00  113 083,29   
Tuloverot (siirtovelat) 131 319,58  -   
Muut siirtovelat 2 159,43  -   
Yhteensä 307 079,12  265 345,50   

Koneet ja kalusto 1.1. 216 813,63  311 242,54   
Lisäys 46 045,00  9 619,10   
Poisto 108 112,48  104 048,01   
Koneet ja kalusto 31.12. 154 746,15  216 813,63   
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Vakuudet ja vastuusitoumukset (7 §)

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin 2014 2013
Lainat rahoituslaitoksilta (Kuntarahoitus Oyj) 5 074 986,00  5 486 830,00   
Lainoista erääntyy myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 3 015 766,00  3 427 610,00   

Vakuutena ovat osakaskuntien omavelkaiset takaukset omistusosuuksien suhteessa.

Vastuut
Ylivieskan Osuuspankki on antanut 312 000,00 €:n omavelkaisen takauksen Vestia Oy:n puolesta Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskukselle Ylivieskan 
jätekeskuksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Vestia Oy on antanut vastavakuutena kiinteistökiinnityksiä Ylivieskan Osuuspankil-
le 650 000,00 €:n arvosta. 

Lainsäädännön perusteella yhtiöllä on vastuu seurata suljettuja Haapajärven, Haapaveden ja Ylivieskan kaatopaikkoja vähintään 30 vuosen ajan, ettei niis-
tä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle taikka ympäristölle. Tarkkailu aiheuttaa n. 5 000 €:n vuosikustannukset. Haapaveden kaatopaikan tarkkailusta on 
annettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 6 287 €:n pantattu talletustodistus seruraaville viidelle vuodelle.

Vestia Oy:llä on Ylivieskan Osuuspankissa 1 000 000 €:n käyttölimitti, jonka vakuudeksi yhtiö on antanut Ylivieskan Osuuspankille yrityskiinnityksiä 2 
000 000 €:n arvosta.

Kiinteistöinvestoinnit
Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2008-2012 valmistuneista kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verolli-
nen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2022. Vastuun enimmäismäärä 31.12.2014 on 375325,79 €.

Leasing-vastuu:
GE Capital Solutions; Xerox 7545 V_FB + fax tulostin

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2 520,00
Myöhempinä tilikausina maksettavat 470,00

Nordea Rahoitus Suomi Oy; Europress DuoMax 30 m
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 520,00
Myöhempinä tilikausina maksettavat 8 020,00

Liitetiedot henkilöstöstä 2014 2013
Henkilöstön määrä vakinaisia 15 13

määräaikaisia 3 3

Omistukset muissa yrityksissä:
Yhtö omistaa 1.1.2008 rekisteröidystä Westenergy Oy Ab:stä 23,47 %. Yhtiön tehtävänä on hyödyntää energiaksi omistajayhtiöidensä toimittamat 
jätteet.  
Vestia Oy on merkinnyt Westenergy Oy Ab:n osakkeita yhteensä 2 817 132,00 €:lla. 
Westenergy Oy Ab:n oma pääoma oli 31.12.2014  11 673 681,87 € ja tilikauden tappio tilikaudelta 1.1.-31.12.2014   3 128,05  €. 
Westenergy on ns. Mankala yhtiö, jossa omistajat vastaavat yhtiön lainoista omistuksensa suhteessa siinä tapauksessa, ettei yhtiö pysty niitä hoita-
maan.

Westenergy Oy Ab:n osakassopimuksen mukaisesti Vestia Oy on sitoutunut toimittamaan vuodesta 2013 alkaen 28 176 tonnia jätettä vuosittain 
20 vuoden ajan.

Kirjanpitokirjat
Tasekirja ja tase-erittelyt sidottuna kirjana 
Päiväkirjat sähköisenä tallenteena
Pääkirjat sähköisenä talleenteena
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Tilintarkastuskertomus

Tilinpäätöksen 31.12.2014 allekirjoitus

Vestia Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Vestia Oy:n kirjanpi-
don, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hal-
linnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 
ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, 
että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon 
valvonnan asian mukaisesta järjestämisestä ja toi-
mitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukai-
nen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme ti-
lintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätök-
sestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastusla-
ki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä 
periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkas-

tuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-
kastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa 
edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme 
tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen 
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toi-
mintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja 
siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjoh-
taja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta 
saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yh-
tiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia 
tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä ti-
lintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpää-
tökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä 
luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan 
harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden ris-
kien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan ti-
lintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, 
joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät 
tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvi-
oi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkas-

tustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että 
hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös 
sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen 
esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tar-
koitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

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

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Risto J. Hyvönen, KHT

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään an-
nettu kertomus.
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Vestia Oy vuosikertomus 2014Talous

Järjestämme laadukasta ja vastuullista 
jätehuoltoa
Vestia Oy huolehtii jätehuollon järjestämisestä, 
jätteiden käsittelystä ja hyötykäytön edistämisestä 
ensisijaisesti omistajakuntiensa alueella.

Tavoitteenamme on jätehuollon kokonaispal-
veluiden tarjoaminen asiakkaiden tarpeiden mu-
kaisesti ja ympäristöystävällisesti. Toimintamme 
tärkeimpinä arvoina ovat vastuullisuus ja tasapuo-
lisuus. Toimimme taloudellisesti ja kustannuste-
hokkaasti.

Sitoudumme noudattamaan kaikessa toimin-
nassa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaisten 
vaatimuksia. Sitoudumme toimintamme jatku-
vaan kehittämiseen palvelujen, asiakastyytyväi-
syyden ja toimintavarmuuden parantamiseksi. 
Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia 
ehkäistäksemme mahdolliset haitalliset vaikutuk-
set.

Toimintapolitiikka
Vestian väylällä vuoteen 2017

Tunnusluvut

Olemme arvostettu ja luotettava yhteis-
työkumppani
Päämääränämme on jätehuollon kehittäminen 
yhteistyössä omistajien ja muiden sidosryhmien 
kanssa. Tarjoamme aktiivisesti tietoamme ja osaa-
mistamme asiakkaiden hyödyksi. Raportoimme 
toiminnastamme julkisesti ja säännöllisesti. Hoi-
damme tehtävämme motivoituneella, tyytyväi-
sellä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. Huo-
lehdimme siitä, että tehtävien hoitamiseen on 
riittävät resurssit.

Toimintapolitiikka on hyväksytty hallituksen 
kokouksessa 1.3.2013
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Toimialue, palvelut ja ympäristö

Vesien tarkkailu

- jätevedet (suotovedet 4 krt/piste, yksi piste, keskimäärin 48 analyysia/piste

- pohjavedet 2 krt/piste, 3 pistettä, keskimäärin 24 analyysia/piste

- pintavedet 4 krt/piste, 4 pistettä, keskimäärin 52 analyysia/piste

Toimialueen asukasluku: 97 881

Omistajakunnat: 16

Perustettu: 1999

Palveluverkosto:

- ekopisteet: 211 kpl kodin jokapäiväisille 

hyötyjätteille

- hyötyjäteasemat: 15 kpl kodin remontti- ja siivous-

jätteet, sähköromut, vaaralliset jätteet 

- jätekeskus Jätehuoltopalvelut kotitalouksille ja 
yrityksille

Talteenotettu kaatopaikkakaasu 1,681 milj. Nm3

Talteenotetun kaatopaikkakaasun energiavastaavuus on n. 490 omakotitalon läm-
mitys (nelihenkinen perhe, n. 120 m3 asunto) tai 691 000 litraa kevyttä polttoöljyä).

Toimialueen asukasluku
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Talous

Jätemaksut

Materiaalivirrat

Liikevaihto 8,67 milj. €

Liikevaihto 90,62 €/asukas

Ostettujen palvelujen osuus liikevaihdosta 73 %

Henkilöstökulut liikevaihdosta 9 %

Investointimenot liikevaihdosta 2 %

Taseen loppusumma 9,87 milj. €

Poltettava jäte 8,06 €/tyhjennys 

(yleisin jäteastia 240 l)

Keskimääräinen jätehuollon 134,23 €/v

vuosikustannus omakotitalolle (240 l jäteastia, yleisin tyhjen-
nysväli 4 vkoa = 12,5  tyhjen-
nystä vuodessa ja jätehuollon 
perusmaksu 33,48 €/vuosi)

Biojäte 12,00 €/tyhjennys 

(yleisin jäteastia 140 l)

Yksi peräkärryllinen jäteasemalle 20,00 €/m3

Yleisimpien jätteiden vastaanottohinnat (sis. alv ja jätevero) 

jätekeskuksessa:

Poltettava jäte 130,20 €/t

Kaatopaikkajäte 176,70 €/t

Teollisuusjäte 176,70 €/t

Biojäte 199,64 €/t 

Kokonaisjätemäärä 38 870 t

Erilliskerätty poltettava jäte 167 kg/asukas

Erilliskerätty biojäte* 10 kg/asukas

Ekopisteiltä kerättyt hyötyjätteet 35 kg/asukas

Vaaralliset jätteet 4,3 kg/asukas
* biojätettä erilliskerätään vain laitoskeittiöiltä ja taloyhtiöistä, joissa vähintään 10 huoneistoa
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Vestianväylä 80, PL 66, 84101 Ylivieska
puh. (08) 410 8700
www.vestia.fi 


