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Olemme täysin kuntien omistama jäteyhtiö, joka hoitaa kuntien  
vastuulla olevan jätehuollon käytännön järjestelyt Siika-, Pyhä-,  
Kala- ja Lestijokilaaksoissa. Tarjoamme palvelut niin jäteastioi-
den tyhjennykseen, hyötyjätehuoltoon kuin vaarallisten jätteiden  
vastaanottoon.

Emme tavoittele kaupallista voittoa emmekä maksa osinkoa  
omistajille. Toimimme omakustannusperiaatteella, joten voimme jär-
jestää asukkaiden jätehuollon edullisesti ja tehokkaasti. Hinnat pidäm-
me kaikille tasapuolisesti samoina asuinpaikasta riippumatta.
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Arvomme ja
strategiamme



Toiminta-ajatuksenamme on järjestää koko toimialueemme jätehuolto- 
palvelut kustannustehokkaasti, laadukkaasti, tasapuolisesti ja yhteis-
kuntavastuullisesti. Arvojamme ovat  vastuullisuus, tasapuolisuus, 
toimintavarmuus ja yhteistyö.

Tavoitteenamme on toimia luotettavana, arvostettuna ja  
ammattitaitoisena jätealan osaajana. Pyrimme tarjoamaan  
asiakkaillemme monipuolisia ja laadukkaita jätehuoltopalveluita  
ja viestimme tarjoamistamme palveluista tehokkaasti.

Sujuva yhteistyö sidosryhmiemme kanssa tarjoaa hyötyä  molemmille 
osapuolille. Henkilökuntamme on pätevää ja  motivoitunutta. Huoleh-
dimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta.

Kehitämme jatkuvasti toimintamme taloudellisuutta ja kustannus- 
tehokkuutta. Ympäristövastuun ulotamme 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 jätehuollon. Tarjoamme jätehuollon  
kokonaispalveluja myös yrityksille ja muille toimijoille. Kehitämme erityisesti jät-
teen 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  
ympäristövaikutukset. 

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

Tarjoamme yhteistyömahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille.
5



- Jätteiden vastaanotto, käsittely ja 
hyödyntäminen

- Erilliskeräyspalvelut
- Ekopisteiden ylläpito

- Jäteneuvonta 
- Asiakaskontaktit

- Kuljetusten hallinta

Vestia Oy

Omistajakunnat

- Jätteiden keräys ja kuljetus
- Hyötyjäteasemapalveluiden 

ylläpito
- Jätekeskuksen hoito
- Vaarallisten jätteiden 

kuljetus

Jätehuoltoyritykset

- Jätehuoltomääräykset
- Jätetaksat

- Jätteiden kuljetuksen periaatteet
- Jätehuollon palvelutason

määritys
- Valvonta

Jokilaaksojen
jätelautakunta

- Roskaamisen ja jätehuollon 
valvonta

- Kehotukset ja sanktiointi

Ympäristönsuojelu-
viranomaiset

Jätehuollon roolit
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Toimitusjohtajan  
katsaus

Antero Isokoski, toimitusjohtaja

Pari vuotta sitten totesin tällä palstalla, että jätehuollossa mikään muu kuin muutos ei näytä olevan pysyvää. 
Tämä toteamus kuvaa hyvin kulunuttakin vuotta. Muutama asia eteni, mutta samalla uusia huolestuttavia 
asioita putkahti esiin.

Jätelautakunta hyväksyi uudet jätehuoltomääräykset koko yhtiön alueelle. Näin saatiin korvattua osittain 
lähes 15 vuotta vanhat kunnittaiset määräykset, jotka olivat jääneet jo pahasti jälkeen nykyisestä jätehuollon 
käytännöstä. Nyt koko alueella on yhtenäiset ja kaikille samat määräykset.

Pakkausten tuottajavastuu nytkähti liikkeelle kangerrellen. Tuottajien palveluyhtiö Rinki Oy vuokrasi meidän 
210 ekopisteestä vain 41 käyttöönsä. Päätimme jatkaa kuitenkin vielä omienkin ekopisteiden ylläpitoa ”täy-
dellisestä” tuottajavastuusta huolimatta. 41 keräilypistettä lähes 100 000 asukkaan pakkausjätteille olisi 
johtanut kuntalaisten jätehuoltopalvelujen liian dramaattiseen huononnukseen.

Westenergy Oy:n polttolaitoksen vuosihuollon yhteydessä urakoitsijalle sattunut vahinko aiheutti suunnitel-
tua pidemmän huoltoseisokin. Tämä aiheutti sen, että kaikkia omistajayhtiöiden jätteitä ei voitu käsitellä, 
vaan poltettavaa jätettä jouduttiin sijoittamaan kaatopaikalle. Polttolaitokselle tehtiin huollon yhteydessä 
laitetomittajan toimesta muutoksia, jotka jatkossa turvaavat laitoksen toimintaa.

Todella synkkiä pilviä kunnallisen jätehuollon taivaalle on kasannut Sipilän hallitus. Elinkeinoelämän (EK) 
tavoitteista suoraan hallitusohjelmaan kirjattiin, että jätelaissa kunnille annetut yksinoikeudet yhdyskunta-
jätteeseen rajataan koskemaan vain asuinkiinteistöjä. 

Lainsäädännön tulee olla ennustettavaa ja luotettavaa pitkällä tähtäimellä. Jätehuollossa jätteiden käsittely 
vaatii isoja investointeja, joten lainsäädäntö ei voi olla nopeasti suuntaansa muuttavaa. 

Kuntien vastuuta yhdyskuntajätehuollossa on muutettu useita kertoja lyhyen ajan sisällä yksityisen ja 
julkisen sektorin vastuunjaon selkiyttämiseksi. Nykyinen jätelainsäädäntö tuli voimaan 2012, mutta nyt jo 
vaaditaan taas vastuunjaon muuttamista.

Kunnallisten jätelaitosten jätteistä 10–30 % on muita kunnan vastuulla olevia jätteitä kuin asumisessa 
syntyviä. Jos nämä jätteet rajataan hallitusohjelman mukaisesti kunnan vastuun ulkopuolelle, jäävät isot 
investoinnit vajaakäytölle. Asumisessa syntyvät jätteet on kuitenkin hyödynnettävä, joten kuntalaisten jät-
teiden käsittelyhinnat nousevat siten vastaavasti kymmeniä prosentteja. Muutos merkitsisi myös yritysten 
jätehuoltokustannusten nousua, koska monet yritykset käyttävät jäteyhtiöiden jätehuoltopalveluja. Tämä ei 
tässä taloudellisessa tilanteessa liene järkevää eikä edesauta hallitusohjelman tavoitteita yritystoiminnan 
toimintaedellytysten parantamisessa. 

Samanaikaisesti edellä olevan hankkeen kanssa Suomessa pannaan täytäntöön EU:n hankintadirektiiviä. 
Direktiivissä julkisen laitokselle sallitaan toimia markkinoilla 20 % liikevaihdosta (in-house raja). Hallitusoh-
jelmassa todetaan, että EU-säädösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä. Nyt 
kuitenkin esitetään hankintalain in-house rajaksi direktiivistä poiketen 10 prosenttia. 

Hallitusohjelman esitys kuntien yksinoikeuksien rajaamisesta ainoastaan asumisen jätteisiin yhdessä 
valmistelussa olevan hankintalakiesityksen kanssa johtaisi jätehuollossa tehottomuuteen ja kuntien inves-
tointien vajaakäyttöön sekä koko maassa palveluiden saatavuuden puutteisiin erityisesti julkisille palveluille 
ja PK-yrityksille, pienten paikallisten ympäristöhuoltoyritysten toimintaedellytysten heikkenemiseen sekä 
jätehuoltokustannusten merkittävään kohoamiseen.

Kiitän yhtiön hallitusta, jätelautakuntaa, omistajakuntia sekä kaikkia yh-
teistyötahoja hyvästä yhteistyöstä. Erityiskiitos tehokkaalle ja ahkeralle 
henkilökunnalle. Hoidamme hommat lähes puolta pienemmällä väellä 
kuin vastaavan liikevaihdon omaavat kollegayhtiöt.
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Mitä me
teemme... 



Me
järjestämme
jätehuollon



Tarjoamme jätehuollon kokonaispalvelut kotitalouksien lisäksi myös 
yrityksille ja julkisen palvelun laitoksille. Kiinteistökohtaisten jäte- 
kuljetusten lisäksi palveluihimme kuuluu alueellisia jätteiden keräys- ja 
vastaanottopalveluita. Ekopisteemme on tarkoitettu kotitalouksien jo-
kapäiväisille kierrätettäville jätteille ja hyötyjäteasemilla vastaanotam-
me harvemmin syntyviä jätteitä, kuten kodinkoneita, vaarallisia jätteitä, 
puutarhajätteitä sekä remontti- ja suursiivousjätteitä.

Urakoitsijamme hoitavat jätteiden kuljetukset ja jätteiden vastaanoton 
hyötyjäteasemilla. Laadukkaasta asiakaspalvelusta vastaa oma 
henkilökuntamme. Asiakastyytyväisyyttä kartoitamme säännöllisil-
lä kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä parantaaksemme  
palveluitamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan.
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Jätekuljetukset
Keräysjärjestelmä ja urakoitsijat

Vastuullamme on lakisääteisten jätekuljetusten järjestäminen omistajakuntiemme 
alueella. Aliurakoitsijamme hoitavat jätteiden kuljetuksen, mutta hallitsemalla kuljetuk-
sia keskitetysti pystymme välttämään turhat päällekkäisyydet kuljetusreiteissä. Täämä 
takaa edulliset tyhjennyshinnat ja vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä. 

Vuoden aikana kilpailutimme kuljetukset Alavieskassa, Kalajoella, Kannuksessa, Ou-
laisissa, Pyhäjoella ja Merijärvellä. Urakoitsija vaihtui Kannuksessa, Merijärvellä ja 
Oulaisissa. Uudet kuljetusurakat alkoivat 1.4. 2015.

Poltettava jäte:
Alavieska, Kalajoki, Kannus, 

Oulainen, Pyhäjoki
(Alkuvuodesta myös Merijärvi)

Hyötyjäteasemaurakointi: 
Kalajoki

Jätehuolto 
P. Pääkkönen Oy

Vaihtolavakuljetukset:
koko Vestian alue

Hyötyjäteasemaurakointi:
Himanka, Kannus, Nivala, Oulainen, 

Pyhäjoki, Sievi, Toholampi

(Alkuvuodesta poltettavan 
jätteen kuljetus 
Kannuksessa)

Kiinteistöhuolto
J. Roiko-Jokela

Ekopistekuljetukset:
Haapajärvi, Haapavesi, 

Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, 
Pyhäntä, Siikalatva

Sita Finland Oy

Poltettava jäte:
Haapavesi, Kärsämäki, 

Pyhäjärvi, Pyhäntä, 
Siikalatva, Ylivieska

(Alkuvuodesta myös Oulainen)
Biojätekuljetukset koko alueella

Ekopistekuljetukset:
Alavieska, Kalajoki, Kannus, 
Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, 

Sievi, Toholampi, 
Ylivieska 

HFT Network Oy

Poltettava jäte:
Nivala, Sievi

TSE-Tienvieri Oy

Poltettava jäte:
Haapajärvi, Toholampi

Hyötyjäteasemaurakointi:
Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, 

Pulkkila, Pyhäjärvi, Pyhäntä, 
Rantsila

Leketrans Oy

Alkuvuodesta hyötyjäteasemaurakoinnin järjesti Haapavedellä, Kärsämäellä, Pulkkilassa, Pyhäjärvellä, Pyhännällä ja Rantsilassa Servico, Ma-
detoja & kumppanit ja Haapajärvellä, Himangassa, Kannuksessa, Nivalassa Oulaisissa, Pyhäjoella, Sievissä ja Toholammilla Ecokem Oy Ab.
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PienmetalliPakkauslasi

437
keräyspistettä

465
keräyspistettä

Poltettava jäte

28 271
keräyspistettä

Kartonki ja pahvi

176
keräyspistettä

Biojäte

523
keräyspistettä

Vaatteet
(UFF)

31
keräyspistettä

Keräyspisteet

Keräyspisteverkostomme kattaa yli lähes 28 500 pistettä. Valtaosa pisteistä sijaitsee 
kiinteistöillä, joista kotitaloudet muodostavat suurimman osan. Jokaisen kiinteistön 
keräyspisteeltä kerätään poltettavaa jätettä. Lisäksi kiinteistöillä voi olla omat keräys- 
välineet myös materiaalina kierrätettäville jätteille. Yli kymmenen huoneiston talo- 
yhtiöillä biojätteen, lasin, metallin ja paperin kierrätys on velvoitettu jätehuoltomäärä-
yksissä. Kiinteistöjen lisäksi keräyspisteverkostoomme kuuluvat ekopisteet. Paperin-
keräyspisteitä ei ole huomioitu alla olevassa kuvassa, koska paperin keräyksestä ja 
hyödyntämisestä vastaavat tuottajayhteisöt.
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Hyötyjätehuolto
Ekopisteet

2100 t

249 t169 t

453 t
328 t

PAPERI VAATTEET

UFFJ. Ojalehto /
Rinki Oy

METALLIKARTONKILASI

Suomen
Kuitukierrätys Oy

Kuusakoski Oy Suomen
Keräystuote Oy

Ekopisteillämme vastaanotimme yhteensä noin 3049 tonnia hyötyjätteitä, eli noin 31 kg 
asukasta kohden. Kaikilla ekopisteillämme otimme vastaan paperia, lasia ja metallia. 
Keskustojen pisteillä on lisäksi säiliöt keräyskartongille. Yhteensä 31 pisteellä teemme 
yhteistyötä UFF:n kanssa. Näillä pisteillä asukkailla on mahdollisuus lahjoittaa ylimää-
räiseksi jääneet tekstiilit hyväntekeväisyyteen.
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Hyötyjätehuolto
Hyötyjäteasemat
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Hyödynnetyt jätteet Loppusijoitetut jätteet Kävijämäärät

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hyötyjäteasemillamme saavutimme uuden kävijämääräennätyksen. Vuoden aikana 
hyötyjäteasemillamme asioi yhteensä 20 542 asiakasta. Myös jätemäärät jatkoivat 
kasvuaan viime vuodesta. Asemille jätettä tuotiin yhteensä 1 932 tonnia. Vilkkaimmat 
asemamme olivat Pyhäjärvellä, Oulaisissa, Kannuksessa ja Nivalassa.

Haapavedelle rakensimme uuden hyötyjäteaseman lähemmäs kunnan keskustaa. 
Uuden aseman avajaisia vietimme 29.10. Avajaispäivänä tarjosimme vierailijoille mak-
karaa, kahvia ja pullaa sekä jäteneuvontaa. Uudella asemalla helpotimme jätteiden 
purkamista sijoittamalla jätekontit purkamisväylää alemmalle tasolle. 

Suuren suosion saavuttaneet jätteiden keräyspäivät muodostuivat säännölliseksi 
toimintatavaksemme. Keräyspäivät järjestämme kerran vuodessa niissä kunnissa, 
joissa ei ole hyötyjäteasemaa. Kestilän, Piippolan, Alavieskan ja Merijärven keräys- 
päivillä vieraili yhteensä noin 400 asiakasta. 
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Jätekeskus

4.

5.

9.

1.

2. 3.

6.

7.
8.

11.

10.

10.

1. Vanha kaatopaikka
2. Loppusijoitusalue
3. Lietehalli
4. Siirtokuormaushalli
5. Konesuoja
6. Hyötyjätteiden varastointi- ja käsittelykenttä
7. Hulevesiallas
8. Lajittelupiha ja ongelmajätevarasto
9.Vaaka-asema
10. Kaatopaikkakaasuasema
11. Toimisto

Päätoimipaikkamme on Ylivieskassa sijaitseva jätekeskus, jonka kokonaispinta-ala 
on noin 40 hehtaaria. Vuonna 2007 käyttöön otetun loppusijoitusalueemme pinta-ala 
on 2,6 hehtaaria. Hyötyjätteet välivarastoimme alueelle, jossa on varastoinnin lisäk-
si alueet esikäsittelylle ja siirtokuormaukselle. Poltettavan jätteen välivarastoimme 
halliin, josta se kuljetetaan eteenpäin Westenergyn jätteenpolttolaitokseen. Poltto- 
laitoksen omistamme yhdessä neljän muun jätelaitoksen kanssa. Vaarallisten jättei-
den varastollamme on lajitteluastiat jokaiselle vaaralliselle jätteelle jätteiden eteenpäin 
kuljetusta varten. 

Henkilö- ja pakettiautoasiakkaiden tuomat pienerät otamme vastaan ja lajittelemme 
lajittelupihalla. Saapuneet kuormat tarkastetaan silmämääräisesti henkilökuntamme 
toimesta ennen kuorman purkamista. Lajittelupihalla asioi talviaikaan keskimäärin 33 
asiakasta päivässä ja kesällä keskimäärin 56 asiakasta. Vilkkaimpina päivinä asiakkai-
ta kävi noin 115. 

Suuremmat kuormat punnitsemme vaaka-asemalla, josta toimitamme ne laatunsa 
mukaan joko välivarastoon, hyötyjätekentälle, vaarallisten jätteiden varastoon, lajitte-
luun, poltettavan jätteen halliin, loppusijoitukseen, pilaantuneiden maiden kentälle tai 
lietehalliin käsiteltäväksi. Pidämme kirjaa kaikista jätekeskukseen tulevista jätteistä. 
Kirjaamme niiden määrät, alkuperän, toimituspäivän, tuottajan ja sijoituspaikan. 

Vastaanotettavien kuormien soveltuvuutta selvitetään perusmäärittelyn avulla. Siinä 
jätteen tuottaja antaa mahdollisimman seikkaperäisen selvityksen jätteen laadusta, 
jätteen syntytavasta ja jätteen sisältämistä aineista. Jätekuormat tarkastamme vaa-
ka-asemalla silmämääräisesti kameran avulla ja siirtoasiakirjan perusteella. Lisäksi 
jätteet tarkastetaan purkamisen yhteydessä. Jos kuorma sisältää ilmoituksesta 
poikkeavia jätelajeja, kerätään kyseiset jätteet erilleen ja jätteen tuojaa huomautetaan 
asiasta. 
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Käytöstä poistetulta loppusijoitusalueelta keräämme kaatopaikkakaasun lämmön ja 
sähkön tuotantoon jätekeskuksen rakennuksille. Suotovesiä kierrätämme takaisin jä-
tetäyttöön kaasuntuotannon tehostamiseksi. 

Puuta, risuja ja oksia murskasimme vuoden aikana kaksi kertaa ja betonia kerran. 
Tienluiskien rikkakasveja leikkasimme kesällä, vanhan kaatopaikan heinikon niitim-
me kesä- ja elokuussa. Pujokasvustoa myrkytimme elokuussa. Jätevesiviemäreiden 
pesun, puhdistuksen ja tarkistuksen teimme keväällä. Jätekeskuksen alue siivottiin 
keväällä ja syksyllä.

Jätetäyttöä seuraamme säännöllisesti korkomittauksen avulla. Täyttö etenee kahden 
metrin kerroksina. Kaatopaikan koneurakoitsija tarkkailee silmämääräisesti täytön 
etenemistä ja suunnittelee yhdessä tuotantopäällikkömme kanssa täytön etenemisen 
valmistelun.

Vuoden aikana loppusijoitusalueen tilavuus kasvoi 14 248 m3. Vuonna 2015 emme 
enää nostaneet jätettä penkasta polttoon, mikä selittää merkittävän eron edelliseen 
mittaukseen verrattuna, jolloin loppusijoitusalueen tilavuus väheni 2 694 m3.

Loppusijoitusaluetta tiivistämme tarpeen vaatiessa kaatopaikkajyrällä. Tiivistäminen 
säästää kaatopaikkatilaa ja estää jätteiden leviämisen ympäristöön. 

Toiminta jätekeskuksessa

Jätetäytön tilanne ja seuranta
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Me  
neuvomme ja 
palvelemme



asiakaskontaktia

Yhteensä
190 633

7 820
asiointia vaa’alla

632
tiedotuskirjettä

Vaaka-asemallamme 
punnitaan pääosin yrityksiltä 

tulevat suuremmat 
jätekuormat.

Tiedotuskirjeillä viestimme 
asioista, jotka vaikuttavat 

konkreettisesti yksittäisten 
henkilöiden jätehuoltoon.

31 300
käyntiä jäteasemilla

Jätekeskuksessa 
palvelemme arkipäivisin, 

hyötyjätesemilla kerran viikossa 
tai kahden viikon välein ja 
pienimissä kunnissa on 

vuosittaiset keräyspäivät.

15 123
puhelua

Puhelimitse saamme 
eniten yhteydenottoja. 

Tyypillisessä puhellussa 
tehdään joko uusi tilaus 
tai muutetaan olemassa 

olevia palveluita.

2 897
sähköistä asiointia

Kehitimme ja 
monipuolistimme vuoden 

aikana sähköisiä 
asiointikanaviamme.

127 653
laskua

Valta-osa asiakkaistamme 
haluaa edelleen perinteisen 

paperilaskun, vaikka tarjoamme 
mahdollisuuden myös 

e-laskuihin ja  
suoramaksuun.

122
vierailua ja 

neuvontatilaisuutta

Jäteneuvontaa järjestämme 
sekä yrityksille että julkiselle 

sektorille. Koululaisten 
jäteneuvonnassa teemme 
yhteistyötä 4H-järjestöjen 

kanssa.

65 
koulua ja ryhmää

mukana kampanjoissa

Tuikkujahti ja Tähteitä nolla 
-kampanja kannustivat 

koululaisia kierrättämään. 
Yhteensä kampanjat 

tavoittivat 5086 
koululaista.  

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaan ja monikanavaisen asiakaspalvelun. Jätehuol-
lon hoitoon liittyvät tilaukset ja muutokset voi tehdä suoraan verkossa, mutta halu-
tessaan asiakkaamme saavat aina henkilökohtaista palvelua asiakaspalvelustamme. 
Asiakaspalvelijamme pitävät alan asiantuntemuksen ajan tasalla kouluttautumalla 
säännöllisesti. 

Vuoden aikana uudistimme verkkosivujemme ulkoasun täysin ja samalla teimme päivi-
tyksiä sisältöön. Uudistuksessa panostimme erityisesti käytettävyyteen mobiililaitteil-
la ja sähköisten palveluiden kehittämiseen. 

Koululaisten jäteneuvontaan osallistuimme järjestämällä tuikkukuorien kierrätykseen 
kannustavan Tuikkujahdin ja ruokajätteen vähentämistä edistävän Tähteitä nolla 
-kampanjan. Lisäksi yksittäisiä jäteneuvontavierailuita toteutimme alueemme kouluilla 
yhteistyössä 4H-järjestöjen kanssa.
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Me
välitämme
ympäristöstä



  

Aktiivisen kehitystoiminnan ja tarkkailun ansiosta ympäristö- 
vaikutukset ovat tarkasti hallinnassamme. Pidämme vaikutukset  
ympäristöön selvästi lakisääteisiä rajoja pienempinä. Hyödyntä-
mällä uusia mahdollisuuksia jätteiden käsitettelymismenetelmissä  
pystymme vähentämään entistä enemmän kaatopaikalle päätyvän  
jätteen määrää ja siten minimoimaan jätteistä johtuvat negatiiviset 
ympäristövaikutukset. 
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Likaiset 
vedet johdimme 

jätevesiviemäriin ja 
sähkönjohtavuutta 

tarkkailimme jatkuvatoimisilla 
mittareilla. Vuoden virtaama 

oli 77 726 m3. Puhtaat 
hulevedet johdimme 

altaan kautta 
purkuojaan.

Vesien tarkkailu

Tuhoeläin torjuntaa 
teimme vuoden aikana 

neljä kertaa. Syöttöasemilla 
liikkui vain vähän jyrsijöitä. 
Lintuharrastajat havaitsivat 
alueella yhteensä 134 eri 
lintulajia, joista kaksi oli 
uusia. Yleisimpiä lintuja 

olivat varislinnut.

Haittaeläimet

Henkilökunta tarkkaili 
hajuja aistinvaraisesti. 
Toimistorakennuksen 

läheisyydessä havaittiin 
hajuhaittoja vuoden aikana 

kaksi kertaa.

Hajut

Roskaantumista 
ehkäistiin pitämällä avoin 

jätetäyttö pienenä ja 
tiivistämällä kuormat nopeasti 
tuonnin jälkeen. Hyötyjätteet 
ohjattiin kukin lajike omaan 

varastoonsa. Tienvarret 
siivottiin kahdesti.

Roskaantuminen

Jätekeskuksen 
melutaso oli normaaliin 

liikenteeseen verrattavissa. 
Alueella liikkuu raskaita 

ajoneuvoja päivittäin noin 30 
kpl. Hyötyjätteiden murskaus 

aiheutti väliaikaista 
meluhaittaa.

Melu

Vanhan kaatopaikan 
kaasu kerättiin putkistojen 
avulla mikroturbiinilaitoke-

selle, jossa kaasusta tuotetaan 
sähköä ja lämpöä. Kaasun 
koostumuksesta otetaan 

automaattinen näyte 
päivittäin.

Kaatopaikkakaasu

Ympäristövaikutukset

Aluehallintaviraston lupapäätöksen mukaisen tarkkailuohjelma otimme käyttöön  
elokuussa 2012. Vesien tarkkailun, kaatopaikkojen sisäisen veden sekä uuden  
kaatopaikan kaasujen tarkkailun suoritti Ahma ympäristö Oy. Jätekeskuksen  
tuholaistorjunnan suoritti Anticimex Oy. Muun ympäristötarkkailun hoiti Vestia Oy:n 
oma henkilökunta.
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Jätekeskusalueen pohja-, pinta- ja kaatopaikkavesiä tarkkailemme tarkkailu- 
ohjelmamme mukaisesti. 

Kaatopaikan likaiset suotovedet keräämme kokoojakaivoon, josta johdamme ne vie-
märilaitokselle. Kaatopaikkaveden laatua tarkkailemme neljä kertaa vuodessa. Kaato-
paikkavesille ominaiseen tapaan veden sähkönjohtavuus oli korkea, myös kloridin ja 
ravinteiden pitoisuudet olivat korkeat. Kaatopaikkaveden hygieeninen laatu oli heikko. 
Kokonaistyppipitoisuudet kasvoivat edellisvuodesta.

Jätekeskuksen hulevedet kokoamme tasausaltaaseen, josta vedet johdetaan  
purkuojaan. Hulevesiä tarkkailemme neljä kertaa vuodessa. Edellisvuoden tapaan 
sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuudet olivat pääosin matalia. Ravinnepitoisuudet oli-
vat alhaisia verrattuna kaatopaikkavesien pitoisuuksiin. Hulevesien hygieenisen laadun 
vaihteluväli oli erinomaisesta tyydyttävään.

Pohjavesiä tarkkailemme kolmesta pohjavesiputkesta kaksi kertaa vuodessa. Kaa-
topaikan vaikutus näkyi vanhan kaatopaikan viereisessä pohjavesiputkessa muita 
pisteitä korkeampina sähkönjohtavuuden, kloridin ja kokonaistypen pitoisuuksina. 
Pohjaveden hygieeninen laatu oli erinomainen kaikissa tarkkailupisteissä.

Pintavesiä tarkkailemme kolmesta jätekeskuksen läheisestä ojasta neljästi vuodessa. 
Kaatopaikan alapuolella sijaitsevassa ojassa oli havaittavissa lievästi kohonneet säh-
könjohtavuusarvot sekä kloridin, ravinteiden ja kokonaistypen pitoisuudet. Toisessa 
kaatopaikan yläpuolisessa ojassa mitattiin marraskuussa korkeampi sähkönjohta-
vuusarvo kuin aikaisemmissa mittauksissa. Pintavesien hygieeninen laatu vaihteli 
erinomaisesta välttävään.

Vesien seuranta ja tarkkailu
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Jätevirrat
Hyödynnetyt ja käsiteltävät jätteet
Tuottajavastuunalaista pakkausjätettä keräämme ekopisteillä, hyötyjäteasemilla, jäte-
keskuksessa ja kiinteistöjen erilliskeräysastioilla. Yhteensä keräyskartonkia, keräysla-
sia ja pienmetallia sisältävää pakkausjätettä keräsimme 903 tonnia. Paperinkeräysas-
tioista paperia kerättiin 2 100 tonnia, jonka keräsi ja hyödynsi Suez Environnement Oy 
Suomen Keräystuote Oy:n lukuun. Suurilta kiinteistöiltä kerättävää biojätettä vastaan-
otimme yhteensä 1 111 tonnia. Biojäte toimitetaan Stormossenin biokaasulaitokselle 
kaasuenergiana ja mädätemateriaalina hyödynnettäväksi. 

Poltettavaa jätettä toimitimme energiana hyödynnettäväksi yhteensä 15 443 tonnia. 
Westenergy Oy:n polttolaitoksessa jouduttiin suorittamaan odotettua pidempiä huolto- 
toimenpiteitä, joiden yhteydessä parannettiin laitoksen toimintavarmuutta. Huolto- 
seisokin takia jouduimme sijoittamaan 6 882 tonnia vastaanotetusta poltettavasta 
jätteestä loppusijoitusalueelle.

Metalliromua vastaanotimme 446 tonnia, lasijätettä 356 tonnia, puujätteitä 1 231 ton-
nia ja betoni-  ja kiviainesjätettä 2 710 tonnia. Metalliromun jatkojalostaa Kuusakoski 
Oy ja lasin maarakennusaineeksi murskasi Koneurakointi J. Ojalehto Oy 1.5.2015 saak-
ka, jonka jälkeen pakkauslasi kerättiin tuottajien vastuulla olevaan terminaaliin. Kontio 
Forest Oy murskasi puujätteet ja toimitti hakkeen energiana hyödynnettäväksi. 

Loppusijoitusalueen peittomaana sekä penkan luiskien rakentamiseen käytettävää 
maa-ainesta vastaanotimme 1 755 tonnia. Lievästi pilaantuneita maita otettiin vas-
taan 62 tonnia ja pilaantuneita maita 279 tonnia. Lievästi pilaantuneet maat voitiin 
käyttää täyttöalueen peitemaina ja pilaantuneet maat sijoitettiin odottamaan käsitte-
lyä pilaantuneiden maiden kentälle. Sinne sijoitettiin myös öljynerotuskaivolietteiden 
puhdistuksessa syntyneet geotubesäkkien sakat ja käsittelyaltaan esierottelijan sakat.

Vaaralliset jätteet ja SER
Vaarallisia jätteitä otimme vastaan yhteensä 265 tonnia. Suurimpia yksittäisiä vaaral-
lisen jätteen lajeja olivat jäteöljy (69 tonnia); maalit, liimat ja lakat (68 tonnia) sekä 
romuakut (82 tonnia). Lisäksi kestopuuta vastaanotimme 91 tonnia. Vaarallisia jätteitä 
otamme vastaan jätekeskuksessa, hyötyjäteasemilla, tempauspäivillä ja lääkejätteitä 
apteekeissa. Tuottajavastuuseen kuuluvaa sähkö- ja elektroniikkaromua toimitimme 
hyödynnettäväksi 608 tonnia.

Loppusijoitetut jätteet
Loppusijoitusalueelle sijoitimme sekalaiset yhdyskuntajätteet, teollisuusjätteet, tuhkat 
ja kuonat, hyödyntämiskelvottomat rakennus- ja purkujätteet, asbesti sekä erityisjät-
teet. Näitä jätteitä vastaanotimme yhteensä 11 718 tonnia. Suoraan kaatopaikalle 
ohjattiin 9 778 tonnia jätettä ja lajittelun kautta loppusijoitukseen päätyi 1 940 tonnia 
jätettä.
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Hyödynnetty materiaalina

Hyödynnetty energiana

Muu käsittely

Vaaralliset jätteet ja SER

Hyödynnettävä maa-aines

Loppusijoitettu jäte

17 %

43 %

3 %

2 %

4 %

29 %

Poltettava jäte, biojäte, puujäte, 
energiajäte ja muovi

Sadevesikaivojen hiekkajäte, öljyn-
erotuskaivojen jäte, rasvanerotus-
kaivojen jäte, saastunut maa-aines

Kestopuu, vaaralliset jätteet,
sähkö- ja elektroniikkaromu

Puhtaat ja lievästi pilaantuneet
maa-ainekset

Teollisuusjäte, tuhka ja kuona,
asbesti, erityisjäte, muu kierrätys-
kelvoton jäte

Betoni- ja kiviaines, asfaltti, metalli,
posliini, lasipakkaukset, kartonki,
keräyspaperi6 747 t

17 320 t

1 340 t

964 t

1 755 t

11 718 t

Jätteiden käsittely

Vuoden aikana toimitimme jätteitä hyödynnettäväksi 24 068 tonnia, josta energiana 
hyödynnettävää jätettä oli 17 320 tonnia yli 70 prosenttia kaikesta hyödynnettäväs-
tä jätteestä. Kartonkipakkauksia keräsimme noin 13 prosenttia ja pienmetallia noin  
4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Hyödynnettävien jätteiden kokonaismäärä 
kuitenkin laski kokonaisuudessaan lähes 20 prosenttia johtuen polttolaitoksen huolto-
toimenpiteistä, joiden seurauksena poltettavaa jätettä jouduttiin energiahyödyntämi-
sen ohella loppusijoittamaan. Polttolaitoksen huoltotoimenpiteistä johtuen loppusijoi-
tettavan jätteen määrä kasvoi vuoden aikana lähes 30 prosenttiin.
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työllistämme



Henkilöstö
Toimintavuonna yhtiössämme oli vakituisessa työsuhteessa 15 henkilöä. Näistä van-
hempainvapaalla oli 3 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 3 henkilöä. Kesä-
ajan oli myös yksi määräaikainen työntekijä. Naisia ja miehiä henkilöstössämme on 
yhtä paljon ja keski-ikä oli 42,8 vuotta

Henkilökuntamme osallistui vuoden aikana aktiivisesti jatkokoulutukseen. Neljä henki-
löä osallistui jätehuollon ammattitutkintoon, yksi ympäristöalan erikoisammattitutkin-
toon ja yksi talouspäällikön tutkintoon.

Työterveys ja turvallisuus
Tapaturmia ei henkilöstöllemme vuoden aikana sattunut. Sairaspoissaolojen määrä 
pieneni ollen 4,6 päivää henkilötyövuotta kohden.

Työhyvinvointi ja TYKY-toiminta
Tuimme henkilökuntamme tyky-toimintaa liikunta-/kulttuuriseteleillä, joita henkilöstö 
on voinut käyttää omien mieltymystensä mukaan. Lisäksi järjestimme yhteisiä vapaa- 
ajan tapahtumia.

Osallistumme Ylivieskan seutukunnan järjestämään Tuottava työ 2015-2017 projek-
tiin. Projekti tarjoaa työkaluja yrityksen työntekijöiden, johdon ja koko organisaation 
työkyvyn parantamiseen, huomioiden erityisesti iäkkäät työntekijät. Käytännön toimia 
voivat olla muun muassa erilaiset kunto- ja työhyvinvoinnin kartoitukset, vertaistu-
kiryhmät, ammatillinen tai yleinen työelämäkoulutus ja muu tuottavampaan työhön 
tähtäävä ohjaus.

Muut työpaikat
Hankimme tarvitsemamme palvelut pääosin ulkopuolelta. Käyttämissämme urakoit-
sijapalveluissa on kokoaikaisesti töissä 25 henkilöä. Hyödynnämme myös kolmannen 
sektorin palveluja mm. tekemällä yhteistyötä jäteneuvonnassa 4H-yhdistysten kanssa.
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Me
huolehdimme
taloudestamme

47%
käsittely

37%
kuljetus

14%
osuus yleis- ja

rahoituskuluista

2%
poistot

13%
neuvonta ja tiedotus

20%
ekopisteet

20%
hyötyjäteasemat

17%
lajittelupiha

14%
jätelautakunta

8%
yleiskulut

8%
vaaralliset jätteet

Jätemaksujen käyttö

Perusmaksun käyttö

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kus-
tannukset.

Jokilaaksojen jätelautakunta päättää perimämme jätemaksut.  
Jätemaksu muodostuu jätteiden keräilyn ja käsittelyn kustannuksista. 
Perusmaksulla katamme sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, 
joita emme voi laskuttaa keneltäkään yksittäiseltä jätteen tuottajalta.

Jätemaksut, kotitaloudet 53,8 %

Jätemaksut, yritykset 30,9 %

Perusmaksu 12,1 %

Tuottajavastuutuotot 1,6 %

Hyötyjätetuotot 1,1 %

Muut tuotot 0,5 %

Ulkopuoliset palvelut 69,0 %

Muut liiketoiminnan kulut 15,9 %

Henkilöstökulut 8,5 %

Poistot 5,7 %

Rahoituskulut 0,9 %

Valtaosa tuloistamme koostuu kotitalouk-
silta ja yrityksiltä perittävistä jätemaksuista.  
Yhteensä jätemaksujen ja perusmaksun kerty-
mä muodostivat lähes 97 prosenttia kaikista 
tuloistamme.  

Yli kaksi kolmasosaa vuotuisesta budjetis-
tamme käytämme ulkoisten palveluiden osta-
miseen. Suurimpia hyödyntämiämme ulkoisia 
palveluita ovat jätekuljetusten järjetäminen, 
jätteiden käsittelypalvelut ja palveluiden tuot-
taminen jätekeskuksessa sekä hyötyjätease-
milla.

Tulot:

Menot:
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Hallituksen toimintakertomus 1.1.–31.12.2015

Yleistä
Vestia Oy perustettiin 1.9.1999. Toimintakausi oli siis yhtiön 16. toimintavuosi. Yhtiön 
omistaa 16 Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaakson kuntaa (Alavieska, Haapajärvi, Haa-
pavesi, Kalajoki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, 
Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi ja Ylivieska). 

Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa puolesta näiden lakisääteisestä jäte-
huollon järjestämisestä, jätteiden kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä.

Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen
Lainsäädännön muutokset

Vuoden 2016 alusta vastuu pakkausjätteistä siirtyi pakkausten tuottajille. Kertomus-
vuoden aikana neuvoteltiin Rinki Oy:n kanssa yhtiön 41 ekopisteen vuokraus tuottaja-
yhteisölle pakkausten keräykseen. Yhtiö päätti jatkaa toistaiseksi myös omaa täyden-
tävää pakkausjätteiden keräilyä n. 160 pisteessä.

Vuoden 2016 alusta tuli voimaan myös kaatopaikka-asetuksen muutos, jolla rajoite-
taan kaatopaikalle sijoitettavan jätteen hiilipitoisuus 10 %:iin. Tämä vaatii jätteiden 
lajittelun tehostamista niin syntypaikalla kuin jätekeskuksessakin.

Jätteiden kuljetus

Nykyiset poltettavan jätteen kuljetusurakat ovat voimassa vuosille 2018 – 2020 saak-
ka.  Biojätteiden ja ekopistejätteiden kuljetusurakat kilpailutettiin kertomusvuonna. 
Uudet urakat ovat voimassa vuoden 2018 loppuun.

Jätteiden hyödyntäminen

Jätteiden energiana hyödyntäminen ei toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Kerto-
musvuonna Westenergy Oy:n polttolaitoksella oli ongelmia tulipesän muurauksissa 
ja korjausvaiheessa sattuneen vahingon kanssa huoltoseisokki venyi ennakoitua 
pidemmäksi. Tästä syystä polttolaitos ei pystynyt käsittelemään kaikkia omistajayh-
tiöiden poltettavia jätteitä.  Poltettavaa jätettä jouduttiin sijoittamaan kaatopaikalle  
6 882 t. 

Haketettua puujätettä toimitettiin lämpölaitoksille 1 172 t.

Biojätteitä toimitettiin hyödynnettäväksi Stormossenin Ab:n mädättämöön Vaasaan 
988 t. 

Yhtiön vastaanottama jätemäärä laski 1,3 % edellisvuodesta. Vastaanotetuista jätteis-
tä hyödynnettiin energiana 46 % ja materiaalina 21 %. Kaatopaikalle sijoitettiin 33 % 
jätteistä.

Tilikauden päättymisen jälkeen poltettavan jätteen käsittely Westenergy Oy:n polttolai-
toksella on normalisoitunut ja kaikki omistajayhtiöiden poltettavat jätteet on pystytty 
käsittelemään normaalisti.
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Arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä

Yhtiön tulot muodostuvat seuraavasti; jätemaksut 85 %, perusmaksu 12 % sekä hyöty-
jäte- ja energiamyynti sekä muut palvelut 3 %.

Julkisoikeudellisten maksutulojen osalta on ensiarvoisen tärkeää, että jätelautakunnan 
ylläpitämä jätehuoltorekisteri on ja pysyy ajan tasalla. Kunnan vastuulla olevien kiin-
teistöjen liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen turvaa yhtiön tasaisen tulovirran.

Jokilaaksojen jätelautakunta päätti vuonna 2013, että kunnan järjestämä jätteenkul-
jetus laajenee vuoden 2016 toukokuusta alkaen koskemaan myös muita kunnan jäte-
huoltovastuulla olevia kiinteistöjä kuin asuinkiinteistöjä. Tämä tulee lisäämään yhtiön 
liikevaihtoa jonkin verran.

 Vuoden 2016 alussa voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto lisää jät-
teiden energiana hyödyntämisen kysyntää. Westenergy Oy on uusimassa ympäristö- 
lupaansa, jonka yhteydessä polttolaitosta uudistetaan teknisesti niin, että se voi kä-
sitellä enemmän jätteitä. Tämän jälkeen jätteen energiana hyödyntämispalveluja voi-
daan tarjota entistä laajemmin toimialueen ulkopuolellekin, millä edesautetaan omien 
jätteiden käsittelykustannusten pitämistä kohtuullisina.

Kaatopaikalle sijoitettavan jätemäärän pienentyminen vähentää maksettavan jäte- 
veron määrää.

Lähivuosina yhtiöllä ei ole tiedossa merkittäviä investointeja.  Hyötyjäteasema- 
verkostoa uudistetaan tarpeen mukaan toimivammaksi.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnasta
Yhtiöllä ei ollut omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, vaan se osallistuu jätelaitosyhdis-
tyksen 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 suhdannevaihteluita.

Yhtiö tuottaa toissijaisesti jätehuoltopalveluja myös alueen elinkeinoelämälle. Mark-
kinaehtoisia jätehuoltopalveluja tarjotaan muillekin yrityksille. Valtakunnallisesti 
jätteiden käsittelyn siirryttyä yhä enemmän jätteiden energiana hyödyntämiseen ja 
uusien jätteenpolttolaitosten valmistuttua 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 turva-
taan määrittelemällä toimitettavan jätteen laatu sekä tasaiset toimitukset. Polttolai-
toksella on säännölliset vuosihuollot. Toiminnan keskeytysten varalta on vakuutukset.

Yhtiön lainat on sidottu puoliksi 12 kk:n euriboriin ja puoliksi 3 vuoden kiinteään kor-
koon. Lainoilla on osakaskuntien takaus.
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Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Liikevaihto

Tilikauden liikevaihto oli 9,88 milj. €. Liikevaihto nousi 11 % edellisvuodesta. Tilikauden 
tulos on 668 148 € voitollinen. Se on 7 % liikevaihdosta. Omavaraisuusaste oli 32 %.

Investoinnit

Haapaveden kaatopaikan lopullisen sulkemisen ja maisemoinnin loppukuluja  
maksettiin 175 663 €. Haapaveden kaupungin osuus sulkemiskustannuksista on 60 %.

Haapaveen kaatopaikan sulkeuduttua lopullisesti Haapavedelle rakennettiin uusi hyö-
tyjäteasema. Investointi oli 158 956 €. 

Kalustoa täydennettiin ja uusittiin 44 610 €:lla ja ATK-ohjelmia hankittiin 35 530 €:lla.

Rahoitus

Toiminta rahoitettiin tulorahoituksella. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin 411 844 €. 
Lainaa oli vuoden lopussa jäljellä 4 251 298 €. Lainojen jäljellä oleva maksuaika on 
keskimäärin 12 vuotta.

Tunnusluvut

Alla olevassa taulukossa on talouden keskeiset tunnusluvut:

Tunnusluvut 2012 2013 2014 2015

Kannattavuus

Liiketalous-% -2,2 % 8,0 % 12,4 % 11,4 %

Nettotulos-% -3,7 % 7,0 % 10,0 % 9,0 %

Tilikauden tulos-% -1,9 % 7,0 % 9,7% 6,8 %

Oman pääoman tuotto-% (ROE) - 49,7 % 46,6 % 32,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) - 9,4 % 12,7 % 12,1 %

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste-% 8,1 % 14,3 % 23,6 % 31,6 %

Maksuvalmius

Quick ratio 0,6 0,6 0,8 1,3

Current ratio 0,6 0,6 0,8 1,3

Henkilöstö
Vakituista henkilöstöä oli yhteensä 15, joista toimihenkilöitä 6 ja työntekijöitä 9. Mää-
räaikaisia työntekijöitä oli vuoden aikana 3,6 htv. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 
46,7 vuotta. Henkilöstömenot sivukuluineen olivat 755 952,63 € (edellisvuonna 746 
315,48 €).
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Ympäristöasioiden esittäminen
Ympäristöasiat on esitetty omana osiona vuosikertomuksessa. Yhtiö noudattaa serti-
fioituja laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ISO 9001 ja ISO 14001. Kertomusvuonna Bureau 
Veritas suoritti uudelleensertifioinnin.

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

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa ei jaeta. Tilikauden voitto 
668 147,88 € siirretään voitto/tappio -tilille.

Yhtiön osakkeet
Yhtiön osakepääoma jakautuu 4979 osakkeeseen. Kullakin osakkeella on yksi ääni/
osake. Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen lunastus- ja suostumuslauseke. Kerto-
musvuonna ei tapahtunut muutoksia yhtiön omistuksessa.

Vestia Oy:n osakkeenomistajat 31.12.2015

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 %

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 %

KAIKKI YHTEENSÄ 4979 100 %
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Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat
Yhtiökokous ja hallitus

Yhtiökokous pidettiin 19.5.2015.  Kokouksessa oli edustettuna 11 osakaskuntaa.  
Yhtiökokouksessa valittiin mm. hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kolmivuotis-
kaudelle 2015 – 2018 Veikko Kallio (Kari Jokela), Taimi Piippo (Anne Ruha) ja Vesa 
Savolainen (Kauko Karppinen). 

Hallituksen kokoonpano oli yhtiökokouksen jälkeen seuraava:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Halla-aho. Hallitus valitsi varapuheenjoh-
tajaksi Paavo Hankosen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. 

Yhtiökokouksen valitsema työryhmä viimeisteli yhtiön osakassopimuksen päivityksen, 
joka hyväksyttiin osakaskokouksessa 30.10.2015 ja lähetettiin osakaskuntiin hyväk-
syttäväksi.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisönä on toiminut Ernst & Young Oy.  Vastuullisena tilintarkastajana 
on toiminut KHT Risto Hyvönen.

Varsinainen 
jäsen

Varajäsen Toimikausi

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

Veikko Kallio (Oulainen) Kari Jokela (Merijärvi) 2015-2018

Taimi Piippo (Pyhäjärvi) Anne Ruha (Kärsämäki) 2015-2018

Vesa Savolainen (Haapajärvi) Kauko Karppinen (Pyhäntä) 2015-2018
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Varsinainen 
jäsen

Varajäsen Toimikausi

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

Veikko Kallio (Oulainen) Kari Jokela (Merijärvi) 2015-2018

Taimi Piippo (Pyhäjärvi) Anne Ruha (Kärsämäki) 2015-2018

Vesa Savolainen (Haapajärvi) Kauko Karppinen (Pyhäntä) 2015-2018

 1.1. - 31.12.2015  1.1. - 31.12.2014 

LIIKEVAIHTO  9 875 447,77    8 869 673,12   

Liiketoiminnan muut tuotot  60 411,83    138 824,77   

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Ulkopuoliset palvelut -6 136 827,62   -5 840 489,95   

Materiaalit ja palvelut yhteensä -6 136 827,62   -5 840 489,95   

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -604 219,41   -600 420,21   

Henkilösivukulut

Eläkekulut -109 367,57   -110 316,79   

Muut henkilösivukulut -42 365,65   -35 578,48   

Henkilöstökulut yhteensä -755 952,63   -746 315,48   

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -506 361,12   -506 338,69   

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -506 361,12   -506 338,69   

Liiketoiminnan muut kulut -1 415 720,18   -817 698,74   

LIIKEVOITTO/TAPPIO  1 120 998,05    1 097 655,03   

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Muilta

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta  8 961,79    6 729,45   

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -61 869,74 -88 179,99

Muut rahoituskulut

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -52 907,95   -81 450,54   

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ  1 068 090,10    1 016 204,49   

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  1 068 090,10    1 016 204,49   

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -225 345,04   -20 284,28   

Tuloverot

Tilikauden verot -174 597,18   -131 319,58   

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  668 147,88    864 600,63   

Tuloslaskelma
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Tase

VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet -3 374,16   

Muut pitkävaikutteiset menot  42 897,64    36 038,64   

Aineettomat hyödykkeet yhteensä  42 897,64    32 664,48   

Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet

Omistuskiinteistöt  304 650,31    306 188,11   

Maa ja vesialueet yhteensä  304 650,31    306 188,11   

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja -rakennelmat  1 523 896,75    1 581 961,01   

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä  1 523 896,75    1 581 961,01   

Koneet ja kalusto  143 192,94    154 746,15   

Muut aineelliset hyödykkeet  2 954 722,00    3 161 064,31   

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet yhteensä  4 926 462,00    5 203 959,58   

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  7 788 244,19    8 055 508,61   

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset  95 604,36    95 604,36   

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

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset  1 590 687,77    1 711 369,51   

Muut saamiset  495,65    495,65   

Siirtosaamiset  -      -     

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä  1 591 183,42    1 711 865,16   

Saamiset yhteensä  1 686 787,78    1 807 469,52   

Rahat ja pankkisaamiset  600 228,51    7 651,30   

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  2 287 016,29    1 815 120,82   

VASTAAVAA YHTEENSÄ  10 075 260,48    9 870 629,43   
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VASTATTAVAA 31.12.2015 31.12.2014

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma  833 707,55    833 707,55   

 Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  4 703,73    4 703,73   

Edellisten tilikausien voitto(tappio)  1 465 394,50    600 793,87   

Tilikauden voitto(tappio)  668 147,88    864 600,63   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  2 971 953,66    2 303 805,78   

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero  263 265,24    37 920,20   

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä  263 265,24    37 920,20   

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset  761 911,70    690 837,20   

Pakolliset varaukset yhteensä  761 911,70    690 837,20   

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta  4 251 298,00    4 663 142,00   

Saadut ennakot

Pitkäaikainen yhteensä  4 251 298,00    4 663 142,00   

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta  411 844,00    1 006 973,41   

Saadut ennakot  13 501,29    13 781,58   

Ostovelat  903 952,67    728 627,89   

Muut velat  181 326,18    118 462,25   

Siirtovelat  316 207,74    307 079,12   

Lyhytaikainen yhteensä  1 826 831,88    2 174 924,25   

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  6 078 129,88    6 838 066,25   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  10 075 260,48    9 870 629,43   
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2015 2014

Liiketoiminnan rahavirta:

Tilikauden tulos 668 148 864 601

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 506 361 506 339

Poistoeron muutos 225 345 20 284

Pakollisten varausten muutos 71 575 -194 679,00   

Yhteensä 1 471 429 1 196 545

Käyttöpääoman muutos:

Vaihto-omaisuus

Saamiset 120 682 -105 225,00   

Korottomat velat 247 037 -848 451,00   

Yhteensä 367 719 -953 676,00   

Liiketoiminnan rahavirta 1 839 148 242 869

Investoinnit

Taseen pysyvien vastaavien muutos -267 264,00   -456 712,00   

Poistot 506 361 506 338

Investointien rahavirta -239 097,00   -49 626,00   

Rahoitus

Lainojen muutos -1 006 973,00   -177 049,00   

Oman po:n korotus/palautus ja osingot -500,00   -11 246,00   

Rahoituksen rahavirta -1 007 473,00   -188 295,00   

Rahavirrat yhteensä 592 578 4 948

Rahavarat alussa 7 651 2 703

Rahavarat lopussa 600 229 7 651

Muutos 592 578 4 948

Rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen 31.12.2015 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 pysyvien vastaavien si-
joitukset 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 laadi-
tun suunnitelman mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösar-
von erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.

Käyttöomaisuushyödyke Arvioitu pitoaika
Poistoprosentti ja 
poistomenetelmä

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
Hyötyjäteasemat 2015 lähtien 10 vuotta tasapoisto

39



Elinkeinoverolain 36 §:n mukaisten ympäristöinvestointien poistokäsittely

EVL 36 §:n mukaan vesistön pilaantumisen ja ulkoilman saastumisen estämiseksi 
hankittujen rakennelmien, laitteiden, koneiden ja muiden hyödykkeiden hankintamenot 
saadaan vähentää 25 %:n vuotuisin poistoin. Tällaisia investointeja ovat loppusijoitus-
alueen pohja, pilaantuneiden maiden kenttä, siirtokuormausasema, kaasunkeräysjär-
jestelmä sekä vesi- ja viemäriverkosto. Koska näiden investointien suunnitelmapois-
toja ei ole muutettu, on poistot tehty vain verotuksessa ja tuloslaskelmassa ne on 
huomioitu poistoeroina. 

Liikevaihto 2015 2014

Jätemaksut, kotitaloudet  5 309 463,98   5 216 466,29

Perusmaksu, kotitaloudet  1 199 322,91   1 163 787,66

Jätemaksut, yritykset  3 053 011,38   2 147 222,16

Hyötyjätetuotot  106 069,53   116 572,12

Tuottajavastuutuotot  159 130,08   181 052,58

Sähkön myynti  5 449,25   6 326,46

Perintätuotot  43 001,64   38 247,21

Myynnin oikaisuerät -1,00   -1,36

Yhteensä  9 875 447,77   8 869 673,12

Liiketoiminnan muut tuotot

Saadut vahingonkorvaukset  14 372,94   3 486,85

Vuokratuotot  19 004,28   17 163,88

Haapaveden kaatopaikan sulkemistuotot 117 974,04

Muut tuotot  27 034,61   200,00

Yhteensä  60 411,83   138 824,77

Pakollinen varaus
Kaatopaikan sulkemisvarauksella varaudutaan jätteiden loppusijoitusalueen sulkemis- 
vaiheen jälkihoitokustannuksiin. Varauksen määrä perustuu arvioon jälkihoito- 
kustannuksista 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.

Jätekeskus
Varaus 

1.1.2015 
Varauksen 
lisäys 2015

Varauksen 
purku 2015

Varaus 
31.12.2015

Kaatopaikka 674 442,70 58 976,60 1 017,60 732 401,70

Betonijäte 11 524,50 6 311,50 7 176,00 10 660,00

Lasijäte 1 160,00 0,00 1 160,00 0,00

Pilaantuneet maat 3 710,00 15 140,00 0,00 18 850,00

Yhteensä 690 837,20 80 428,10 9 353,60 761 911,70
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Jätevero
Jäteveroa maksettiin 608 260 €, 55 €/t  kaatopaikalle loppusijoitetun  jätteen  
määrästä.  

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät

2015 2014

Muut korko- ja rahoitustuotot 8 961,79 6 729,45

Korkokulut ja muut rahoituskulut -61 869,74 -88 179,99

Yhteensä -52 907,95 -81 450,54

Jätelain 44 §:n mukainen erittely
Jätelain 44 §:n mukaan, jos jäteyhtiö hoitaa kunnan velvollisuudeksi säädetyn jäte-
huollon 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  1 199 322,91    1 199 322,91   

 Kuljetus- ja käsittelytulot  4 501 208,98    808 255,00    5 309 463,98   

 Muut tulot  3 366 660,88    3 366 660,88   

LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ  9 067 192,77    808 255,00    9 875 447,77   

Liiketoiminnan muut tulot  60 411,83    60 411,83   

TULOT YHTEENSÄ  9 127 604,60    808 255,00    9 935 859,60   

Kulut

 Toiminnan kustannukset  7 653 775,43    654 725,00    8 308 500,43   

 Poistot  464 840,12    41 521,00    506 361,12   

 Rahoituskulut  48 569,95    4 338,00    52 907,95   

KULUT YHTEENSÄ  8 167 185,50    700 584,00    8 867 769,50   

TULOS ennen satunnaiseriä  960 419,10    107 671,00    1 068 090,10   

 Poistoeron muutos  206 867,04    18 478,00    225 345,04   

Verot  160 281,18    14 316,00    174 597,18   

TLIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  593 270,88    74 877,00    668 147,88   
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot (4 §)

2015 2014

ATK-ohjelmat 1.1. 32 664,48 49 712,53

Lisäys 35 530,00 1 428,48

Poisto 25 296,84 18 476,53

ATK-ohjelmat 31.12. 42 897,64 32 664,48

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 42 897,64 32 664,48

Maa- ja vesialueet 1.1. 241 553,08 243 090,88

Lisäys

Poisto 1 537,80 1 537,80

Maa- ja vesialueet 31.12. 240 015,28 241 553,08

Liittymismaksut 1.1. 64 635,03 62 684,22

Lisäys 1 950,81

Liittymismaksut 31.12. 64 635,03 64 635,03

Maa- ja vesialueet yht. 304 650,31 306 188,11

Rakennukset ja rakennelmat 1.1. 1 581 961,01 1 640 568,55

Lisäys

Poisto 58 064,26 58 607,54

Rakennukset ja rakennelmat 31.12. 1 523 896,75 1 581 961,01

Koneet ja kalusto 1.1. 154 746,15 216 813,63

Lisäys 44 610,00 46 045,00

Poisto 56 163,21 108 112,48

Koneet ja kalusto 31.12. 143 192,94 154 746,15

Muut aineelliset hyödykkeet 1.1. 3 161 064,31 3 480 668,65

Lisäys 158 956,70

Poisto 365 299,01 319 604,34

Muut aineelliset hyödykkeet 31.12. 2 954 722,00 3 161 064,31

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 4 926 462,00 5 203 959,58
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot (4 §) Taseen vastattavia koskevat liitetiedot (5 §)

Oman pääoman erittely

Oma pääoma 31.12.2015 31.12.2014

Osakepääoma 833 707,55 833 707,55

Osakeanti

SVOP-rahasto 4 703,73 4 703,73

Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 465 394,50 600 793,87

Tilikauden voitto/tappio 668 147,88 864 600,63

Oma pääoma yhteensä 2 971 953,66 2 303 805,78

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

Edellisten tilikausien voitto/tappio 1 465 394,50 600 793,87

Tilikauden voitto/tappio 668 147,88 864 600,63

Vapaa oma pääoma 2 133 542,38 1 465 394,50

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa osinkoa.

Siirtovelat 2015 2014

Palkkamenot (siirtovelat) 2 238,12

Lomapalkkavelat 151 502,00 172 223,01

Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 34 935,95

Korkojaksotukset 1 346,79 1 377,10

Tuloverot (siirtovelat) 126 184,88 131 319,58

Muut siirtovelat 0,00 2 159,43

Yhteensä 316 207,74 307 079,12

Vakuudet ja vastuusitoumukset (7 §)

Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin 2015 2014

Lainat rahoituslaitoksilta (Kuntarahoitus Oyj) 4 663 142,00 5 074 986,00

Lainoista erääntyy myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 2 603 992,00 3 015 766,00

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 vastava-
kuutena kiinteistökiinnityksiä Ylivieskan Osuuspankille 650 000,00 €:n arvosta.  

Lainsäädännön perusteella yhtiöllä on vastuu seurata suljettuja Haapajärven, Haa-
paveden ja Ylivieskan kaatopaikkoja vähintään 30 vuoden ajan, ettei niistä 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 vakuudesi 
yhtiö on antanut Ylivieskan Osuuspankille yrityskiinnityksiä 2 000 000 €:n arvosta.
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Kiinteistöinvestoinnit

Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2008-2012 valmistuneista kiinteistöinves-
toinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähe-
nee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2022. Vastuun enimmäis-
määrä 31.12.2014 on 375325,79 €.

Leasing-vastuu:

GE Capital Solutions; Xerox 7545 V_FB + fax tulostin

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 470,00

Myöhempinä tilikausina maksettavat 0,00

Siemens Financial Services Ab; Xerox 7855 V_FB + fax tulostin

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 497,00

Myöhempinä tilikausina maksettavat 6 488,00

Tukirahoitus Oy; Kahviautomaatti Vendor Vario B2B

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 964,00

Myöhempinä tilikausina maksettavat 7 420,00

Nordea Rahoitus Suomi Oy; Europress DuoMax 30 m3 ja CombiMax 20 m2 jätepuristimet

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 520,00

Myöhempinä tilikausina maksettavat 2 755,00

Liitetiedot henkilöstöstä 2015 2014

Henkilöstön määrä vakinaisia 15 15

määräaikaisia 3 3

Omistukset muissa yrityksissä: 
Yhtö omistaa 1.1.2008 rekisteröidystä Westenergy Oy Ab:stä 23,47 %. Yhtiön tehtä-
vänä 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 31.12.2015  11 672 175,08 € ja tilikauden tappio tilikaudelta 
1.1.-31.12.2015   1 506,79 €. Westenergy on ns. Mankala yhtiö, jossa omistajat vastaa-
vat yhtiön lainoista omistuksensa suhteessa siinä tapauksessa, ettei yhtiö pysty niitä 
hoitamaan.

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

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

Tilinpäätöksen 31.12.2015 allekirjoitus
Ylivieskassa 23.3.2016

Heikki Halla-aho, hallituksen puheenjohtaja

Tapio Erkkilä

Veikko Kallio

Jarmo Pihlajaniemi

Vesa Savolainen

Jouni Jyrinki

Taimi Piippo

Paavo Hankonen, varapuheenjohtaja

Kari Kentala

Antero Isokoski, toimitusjohtaja
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Taimi Piippo

Paavo Hankonen, varapuheenjohtaja

Kari Kentala

Antero Isokoski, toimitusjohtaja

Olemme tilintarkasteneet Vestia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1. - 31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat 
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä 
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavana lavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimin-
takertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorit-
taneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa 
edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, 
onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet 
tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yh-
tiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintaker-
tomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintar-
kastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien 
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä 
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. 
Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset ti-
lintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukai-
suuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen sovel-
tuvaa tilintarkastusevidenssiä.

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

Tilintarkastuskertomus
Vestia Oy:n yhtiökokoukselle

Oulussa 31. maaliskuuta 2016 
Ernst & Young Oy 

 
Risto J. Hyvönen 
KHT

Ernst & Young Oy 
Uusikatu 53 
90210 Oulu

Puhelin 040 770 7088 
Faksi (08) 373 766 
www.ey.com/fi
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Toimialue, palvelut ja ympäristö

Talous

Tunnusluvut

Vestia Oy:n liikevaihto

Toimialueen asukasluku 97 252

Omistajakuntia 16

Perustettu 1999

Palveluverkosto

Kiinteistöjen keräyspisteitä 28 300

Ekopisteitä 211

Hyötyjäteasemia 15 

Jätekeskus

Kokonaisjätemäärä 39 845 tonnia

Talteenotettu kaatopaikkakaasu 2,143 milj. Nm3

(Vastaa n. 620 omakotitalon lämmitysenergiaa)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9,875 milj. €

4 milj. €

6 milj. €

8 milj. €

10 milj. €

Liikevaihto 9,876 milj. €

Liikevaihot asukasta kohden 101,55 €/asukas

Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta 62 %

Henkilöstökulut liikevaihdosta 7,7 %

Investointimenot liikevaihdosta 2,4 %

Taseen loppusumma 10,075 milj. €
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Jätemaksut

jätehuollon vuosikustannus

Kiinteistötyyppi

kerrostalo (40 huoneistoa)  6 022,38 € 

rivitalo (8 huoneistoa)  1 063,96 € 

omakotitalo  268,04 € 

perusmaksu (€/huoneisto)  33,48 € 

Jätekeskuksen jätemaksut (€/tonni) Vestia Oy

poltettava jäte  105,00 € 

energiajäte  67,00 € 

biojäte  161,00 € 

puutarhajäte  17,86 € 

 4 €

 6 €

8 €

2007 2008 2009

Kiinteistöjan omistajan
kilpailuttama

Kunnan järjestämäVestia Oy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

8,06 €

8,30 €*

7,00 €

240 litran jäteastian tyhjennyshinta

Keskimääräinen omakotitalon vuosikustannusten muodostuminen

Maksu Hinta Määrä

Tyhjennysmaksu (240 l astia) 8,06 €/tyhjennys 26 (kahden viikon välein)

Perusmaksu 33,48 € 1 (vuosimaksu)

Kaatopaikkajätekuorma hyötyjäteasemalle 25 € 1

Yht. 268,04 €

  

Toimialueen asukasluku 97 252

Omistajakuntia 16

Perustettu 1999

Palveluverkosto

Kiinteistöjen keräyspisteitä 28 300

Ekopisteitä 211

Hyötyjäteasemia 15 

Jätekeskus

Kokonaisjätemäärä 39 845 tonnia

Talteenotettu kaatopaikkakaasu 2,143 milj. Nm3

(Vastaa n. 620 omakotitalon lämmitysenergiaa)

*Yksityisten kuljetusyrittäjien järjestämästä jätehuollosta ei ole saatavilla luotettavaa hintatietoa 
vuoden 2011 jälkeen. 47



Vestianväylä 80, 84101 Ylivieska
puh. (08) 410 8700
www.vestia.fi


