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Avfallshanteringsbolaget rosk'n roll Oy Ab ägs av västnyländska kom-
muner. bolaget har fått i uppgift att sköta merparten av kommunernas 
avfallshanteringsskyldigheter i enlighet med lagar och bestämmelser. 
bolaget ordnar avfallshanteringen i Västnyland på ett miljövänligt, eko-
nomiskt och effektivt sätt med betoning på samarbetet mellan avfalls-
producenter, kommuner och övriga aktörer. 

De kommuner som äger rosk’n roll Oy Ab och Östra Nylands Avfalls-
service har beslutat att fusionera bolagen. Mera information om fusio-
nen på sida 7.

|   Utgivare:  rosk´n roll Oy   |   Grafisk utformning:  studio Mielikuva Oy   |   Tryckeri:  Kirjapaino Öhrling Oy, 2014   |

CENTRALA NYCKELTAL 2010 2011 2012 2013

Materialflöden 
blandat samhällsavfall, (kg/inv) 322 352 344 299
skilt insamlat bioavfall, (kg/inv) 29.2 29.9 29.3 28.8
Farligt avfall från hushållen, (kg/inv) 14.0 14.2 14.1 12.9

Personal 
årsverken totalt, (årsverke) 29 30.0 28.0 30.0
längden på arbetsförhållanden  9.1 10.5 10.5 11.1 
i medeltal, (år)
Personalens genomsnittiga ålder, (år) 43.8 45.6 46.0 47.6
Utgifter för utbildning  569 548 612 543 
av personalen, (€/årsverke)

Ekonomi
Omsättning totalt (M€) 12.52 13.77 13.51 13.52
Omsättning/inv (€) 93.4 102 99.9 100.1
Köpta tjänsters andel av omsättningen, (%) 43.2 42.1 45.0 47.8
Investeringsutgifter av omsättningen (%) 3.8 5.9 8.7 6.6
Avskrivningsutgifter av omsättningen (%) 12.6 11.2 12.1 11.1
rörelseresultat av omsättningen (%) 9.2 9.2 4.7 2.8
soliditetsgrad (%) 60.3 61.1 60.3 59.7

År 2013 
bostadsfastigheter omfattas av avfallshanteringen 54 500 st.
tömningar av blandavfallskärl under året 657 000 st.
Genomsnittlig tömningsavgift för avfallskärl, 240 l kärl (€) 5.36
ekoavgift för fast bostad (€) 29.89
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Under rosk'n roll Ab:s 20-åriga historia kan man säga att ett kapitel 
skrevs färdigt under år 2013. bolaget firade sin 20-åriga färd hela året. 
Festen tillbringades mest genom arbete.  Vi mötte kunder mera aktivt än 
någonsin, då hela personalen deltog i jubileumsårets sopstationsevene-
mang. För att hedra jubileumsåret hade bolaget inbjudit informations-
dagarna som arrangeras av Avfallsverksföreningen i Finland till västra 
Nyland i november. Jubileumsårets höjdpunkt var dock historiken "Från 
soptippsbolad till servicebolag" redigerad av filosofiedoktor henry Ny-
gård och utgiven av bolaget. ett minnesvärt evenemang var också 20-års 
jubileumsfesten som ordnades i maj för nuvarande och tidigare anställ-
da, kollegföretag, samarbetspartners och andra intressenter.

För rosk'n roll Oy Ab kännetecknades år 2013 av förberedelser inför 
både övergång till energinyttjande av avfall och fusionen med Östra Ny-
lands Avfallsservice Oy. Färdigbyggandet av Vanda energis avfallskraft-
verk följdes noggrant samtidigt som bolaget planerade ändringar i av-
fallstransporter samt i dataöverföring till att motsvara behoven vid över-
gången till energinyttjandet. 
I väntan på fusionen, har rosk'n roll och Östra Nylands Avfallsservice 
förstärkt sammanslagningen av de operativa funktionerna till den grad 
det är möjligt. Den 5 augusti började Jukka Paavilainen som fusionsle-
dare till bolagen. Från 1.1.2014 utsågs han till rosk'n roll Oy Ab:s verk-
ställande direktör, då stig lönnqvist som har lett bolaget under hela 
dess historia, började förbereda sig för sin pensionering.

1 ÅR 2013 i KoRThET

20-årsjubileet samlade Rosk’n Rolls styrelseledamöter genom 
tiderna till ett gruppfoto. Esko Meloni (vänster), Eero oittila, 
Ulla Lindström-Dahl, Pentti Pulkkinen och Lasse Laihonen.

På Rosk’n Rolls 20-års jubileum deltog nästan 200 
anställda, personal från kollegföretag, representanter från 
samarbetspartners, beslutfattare och andra intressenter. 
Vid bordet gjort av återvinningsmaterial från vänster Rosk’n 
Rolls verkställande direktör Stig Lönnqvist och Östra Nylands 
Avfallsservices verkställande direktör Juha-heikki Tanskanen.

Rosk’n Rolls styrelsesordförande Ulla Lindström-Dahl och Loimi-
hämeen Jätehuollos kommunikationschef Pasi Kaskinen lämnar 
sin hälsning till bolaget.

Rosk’n Rolls 
20-årshistorik 
redigerades av 
henry Nygård.
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2 VERKSTäLLANDE 
DiREKTÖRENS ÖVERSiKT

bolaget kommer att fusioneras 
med Östra Nylands Avfallsservice 
Ab. bolagens alla ägarkommuner 
har fattat beslut om fusionen. Med 
fusionen eftersträvas större volym 
för att förbättra effektiviteten och 
minska verksamhetens risker.

Fusionen innebär att en privat 
ägarandel på 0,38 procent i rosk’n 
roll Oy Ab ska lösas in. Detta är 
nödvändigt för att bolaget som 
kommunernas intressentenhet 
i ”in house”-ställning ska kunna 
sköta de uppgifter som enligt av-
fallslagen åligger ägarkommuner-
na. ändringen av eU:s upphand-

lingsdirektiv förutsätter i varje fall att ägarbasen änd-
ras så att bolaget blir kommunalt ägt till 100 procent.

enligt de ursprungliga planerna skulle fusionen 
ha skett i början av år 2014. ett avfallshanteringsbo-
lag i lojo äger endast 0,05 procent av rosk’n rolls 
aktier men har väckt tre talan mot rosk’n rolls bo-
lagsstämmas beslut och styrelsens beslut om fusio-
nen. Det enda motivet verkar vara att skada kommu-
nernas samarbete inom avfallshanteringen. ett up-
penbart önskemål är att systemet med avfallstran-
sporter ordnade av fastighetsägaren (avtalsbaserad 
transport) ska tillämpas fortsättningsvis i lojo. Det 
är dock inte rosk’n roll som besluter om avfalls-
transportsystemet. enligt rosk’n rolls uppfattning 
finns därför ingen grund för talan och avsikten med 
dem är endast att fördröja fusionen. 

rosk’n roll vann alla tre talan i tingsrätten. Av-
fallshanteringsbolaget överklagade dock tingsrät-
tens beslut till hovrätten. På grund av rättegångar-
na uppskjuts fusionen till våren 2015, eventuellt ännu 
längre.

Fusionen mellan avfallsbolagen i västra och östra 
Nyland kommer att genomföras trots den fördröjda 
tidsplanen. Den osäkra tidsplanen är betungande för 
båda bolagens personal. Den förlängda övergångsti-
den utnyttjas för bättre förberedelse inför fusionen. 
Uppgifter förenhetligas redan nu och till exempel 
serviceupphandlingar görs gemensamt.

ViKTiGT BESLUT oM TRANSPoRTSYSTEMET
Västra Nylands avfallsnämnd fattade ett för rosk’n 
roll viktigt beslut, då den ändrade insamlingen av 
avfall från bostäder i lojo så att den nu ordnas av 
kommunen. tills beslutet träder i kraft tillämpas en-

ligt avfallslagen en övergångstid på cirka tre år. Då 
avfallstransportsystemet i lojoområdet ändras kom-
mer hela rosk’n rolls område att få effektiv, jämlik 
och tillförlitligt konkurrensutsatt avfallsinsamling.

Avfallsnämndens beslut i anslutning till avfalls-
transportsystemet i lojo har överklagats till helsing-
fors förvaltningsdomstol.

MoDERN BEhANDLiNG AV BLANDAVfALL
Vanda energi har byggt ett nytt toppmodernt avfalls-
kraftverk vid långmossabergen i Vanda. rosk’n roll 
levererar enligt ett långtidsavtal allt insamlat bland-
avfall från verksamhetsområdet till avfallskraftver-
ket. Kraftverkets provdrift startade planenligt i mars 
2014.  

Då avfallskraftverket fungerar med full effekt 
kommer endast en bråkdel av avfallet att deponeras 
på Munka avstjälpningsplats jämfört med tidigare. 
Det avfall som slutdeponeras är dessutom ofarliga-
re än det nuvarande blandavfallet. Avfallskraftverket 
omvandlar med god verkningsgrad det tidigare out-
nyttjade blandavfallet till el och fjärrvärme. till denna 
del kan användning av fossila bränslen ersättas.

Drifttagningen av avfallskraftverket förändrar inte 
den källsortering som krävs av avfallsproducenterna. 
I själva verket är kraftverkets drift till fördel, om av-
fall som kan återvinnas, exempelvis glas och metall, 
kan avskiljas för återvinning ännu effektivare än hit-
tills.

ETT VARMT TACK
enligt den ekonomiska mätaren var 2013 ett gott 
år. ett varmt tack för detta till hela personalen, som 
trots fusionens komplikationer, som bolaget inte är 
orsak till, har orkat sköta sina uppgifter effektivt och 
ansvarsfullt.

rosk’n roll Oy Ab firade bolagets 20-årsjubileum 
under verksamhetsåret 2013. Under de gångna tju-
go åren har både rosk’n roll och den finländska av-
fallshanteringen som helhet utvecklats med storm-
steg. stig lönnqvist har varit bolagets vd under hela 
den här tiden. Undertecknad övertog uppgiften som 
vd från början av 2014. här vill jag framföra ett sär-
skilt tack till miljörådet, som har lotsat bolaget ge-
nom avfallshanteringens trånga vatten med alla dess 
grynnor. Fastän det fortfarande finns många utma-
ningar är farleden nu i alla fall ordentligt utstakad.

Jukka Paavilainen
verkställande direktör

FUsIONeN  
MeD ÖstrA 

NYlANDs 
AVFAlls-

serVICe Ab
FÖrVerKlIGAs
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År 2013 bestod Rosk’n Roll oy Abs styrelse av Mikael Carlberg från ingå (till höger), Markku Ahjoniemi från 
högfors, Jaakko Laiho från hangö, Jussi Patinen från Lojo, Ulla Lindström-Dahl från Raseborg, hannu haapa 
från Nummi-Pusula ja Tuija Sundberg från Vichtis. Jukka Paavilainen (vänster) började på Rosk’n Roll som 
fusionsdirektör i augusti. han benämndes till bolagets verkställande direktör 1.1.2014. 

Avfallshantering 
av god kvalitet 
för invånaren 
och miljön hör 
till det gemen-
samma målet 
för kommunala 
avfallsbolaget, 
avfallsmyndig-
heten och över-
vakningsmyn-
digheten 

AVfALLSLAGEN

SAMARBETSKoMMUNER:

hangö, ingå, högfors, Lojo, 
Raseborg, Sjundeå och Vichtis

AVfALLShANTERiNG fÖR iNVÅNARENS BäSTA

Västra Nylands 
avfallsnämnd, 
roskrådet

Kommunens 
miljöskydds- 

myndighet  
och ELY- 

centralen

RoSK’N RoLL oY AB

BoLAG
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Verksamhet och målsättningar 
rosk’n roll Oy Ab svarar för utvecklingen och 
förverkligandet av avfallshanteringen i sina 
ägarkommuner hangö, Ingå, högfors, lojo, 
raseborg, sjundeå och Vichtis. Kunderna be-
står av invånare, sommargäster, offentliga 
aktörer och företag. På verksamhetsområdet 
är 135 000 personer fast bosatta och antalet 
sommarbostäder är cirka 19000. bolaget in-
ledde sin verksamhet 1993.

Verksamheten styrs av verksamhetspolicyn 
samt både långsiktiga och kortsiktiga målsätt-
ningar.

Verksamhetsidé:
rosk’n roll bygger fram till år 2016 ett avfalls-
servicesystem, enligt nordisk modell av topp-
klass i världen, för sitt verksamhetsområdes 
invånare.

Vision:
Avfallsservice är en kommunal basservice till 
vilken alla invånare, fast bosatta och fritidsbo-
satta, har rätt till.

Värderingar:
•	 Yrkesskicklighet
•	 Pålitlighet
•	 Ansvarsfullhet
•	 Miljövänlighet
•	 Serviceinriktning
•	 Jämlikhet

Verksamhetssystemets mål 2013
•	 På	hela	området	optimerad	och	med	kvali-

tet fungerande kommunalt anordnad avfall-
stransport 

•	 De	 tidsenliga	 sopstationerna	 är	 likvärdigt	
tillgängliga för alla kunder

•	 Vi	förbereder	oss	till	den	framtida	energivin-
ningen

•	 Vägledningen	för	avfallsrådgivningens	mål-
grupper är anpassade enligt behov 

•	 Områdets	 invånare	 och	 aktörerna	 inom	
branschen känner till bolagets uppgifter och 
tjänster 

•	 Långsiktiga	prognoser	har	tagits	i	bruk	i	de	
ekonomiska målen

•	 Personalens	kunnande	och	välmående	syns	
i arbetet

•	 IT-tjänsterna	är	 tidsenliga	och	genomförts	
med optimal driftsäkerhet

•	 Utsläpp	från	verksamheten	är	reglerade	och	
har tidsenlig uppföljning

•	 Arbetsmiljön	och	–	redskap	utvecklas	med	
ergonomiska och ekologiska villkor

•	 Vi	bemöter	utvecklingsbehoven	inom	avfalls-
hanteringen med avancerande lösningar

•	 Vi	hanterar	anläggningarna	på	avfallscentra-
len effektivt och tillförlitligt

3 ViSioN, VäRDEN oCh MÅLSäTTNiNGAR
1993
•	 Bolaget	grundas
1996

1998
•	 Separat	insamling	av	bioavfall	påbörjas	i	Lojo	och	Vichtis.

•	 Vapo	Oy	öppnar	en	komposteringsanläggning	vid	Rosk’n	Rolls	 
sopstation i hangö.

•	 Farligt	avfall	insamlingsbilen	Joonas	får	sällskap	av	metall	 
insamlingsbilen romulus

•	 Gasinsamlingsbrunnar	byggs	till	Lojo	stations	 
gamla sopstation.

•	 Rosk’n	Roll	Oy	Ab	är	med	i	grundandet	av	Finncao	Oy.	Bolaget	till-
verkar blandning gjord av skogsindustrins fiberslam och aska som 
används i inkapsling av gamla sopstationer. 

•	 Rosk’n	Roll	vinner	EU:s	Life	Enviroment	–priset.	
•	 Rosk’n	Roll	är	med	i	grundandet	av	SER-ROLL	Oy	som	specialise-

rar sig i insamlingen och behandlingen av elaparater.

1999

2000
•	 Avstjälpningsplatsen	vid	Munka	avfallscentral	uppfyller	EU-kraven.
•	 REF-anläggningen,	reningsverket	och	gasanläggningen	tas	i	bruk	i	

Munka avfallscentral.
2002

2003

•	 Företagets	officiella	namn	blir	Rosk’n	Roll	Oy	Ab.	Gamla	namnet 
Västra Nylands Avfallsservice Ab förblir som bifirmanamn.

•	 Bolagets	administration	flyttar	till	en	ny	lokal	i	Munka	avfallscentral.

2005
•	 Rosk’n	Roll	säljer	sin	andel	av	SER-ROLL	Oy	till	Kuusakoski	Oy.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

•	 Blandavfallstransporter	i	bolagets	regi	påbörjas	i	Ekenäs,	Hangö,	Högfors,	
Ingå, Karis, Nummi-Pusula, Pojo, sammatti och sjundeå. 

•	 Ekopunkterna	förnyas	i	Högfors,	Lojo,	Nummi-Pusula	och	Vichtis.

•	 Rosk’n	Roll	och	SAD	(nu	HRM	Avfallshantering)	fattar	beslut	om	att	inhand-
la avfallskraftverkstjänsterna av Vanda energi. raseborgarnas blandavfall 
transporteras till riihimäki för energiutvinning. 

•	 Ekopunkterna	förnyas	i	Ekenäs	och	Hangö.

•	 Utvidgningen	av	avstjälpningsplatsen	tas	i	bruk.
•	 Materia	-09	miljöevenemang	på	Munka	avfallscentrals	område.

•	 Bolagets	verksamhet	styrs	av	en	uppdaterad	strategi.
•	 Högfors	ansluter	sig	till	Västra	Nylands	avfallsnämnd.
•	 Insamlingen	av	deponigaser	utökas.
•	 Bolaget	låter	göra	en	livscykelanalys	av	separat	insamling	av	bioavfall.

•	 Totalreformen	av	avfallslagen	godkänns	av	riksdagen.

•	 Bolagstämman	beslöt	om	en	fusion	med	Östra	Nylands	Avfallsservice
•	 ROSK’aVIDEO	tävlingen	ordnas	för	första	gången	till	skolelever.

•	 Samarbetet	som	leder	till	fusionen	med	Östra	Nylands	Avfallsservice	utförs	
kontinuerligt mera på operativ nivå.

•	 Västnylänningarnas	blandavfall	nyttjas	för	energiproduktion	vid	avfallskraftverket	
i Vanda. Avfallshanteringens utsläpp av växthusgaser minskar till en bråkdel.

2006
•	 Västra	Nylands	avfallsnämnd	grundas,	Ekenäs,	Hangö,	Karis,	Pojo,	

Ingå, sjundeå, Vichtis och sammatti med som medlemmar. 
•	 Ekopunkterna	förnyas	i	Ingå,	Karis,	Pojo	och	Sjundeå.	
•	 Blandavfallstransporten	i	bolagets	regi	påbörjas	i	Vichtis.
•	 Rosk’n	Roll	säljer	sin	andel	av	Finncao	Oy.

RoSK´N RoLL oY AB:S hiSToRi i KoRThET
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ViSioN, VäRDEN oCh MÅLSäTTNiNGAR
Östra Nylands Avfallsservice (ÖNA) och rosk’n roll Oy Ab 
(rr) är kommunägda avfallshanteringsbolag. bolagens 
primära uppgift är att sköta om de serviceuppgifter inom 
avfallshanteringen som kommunerna ansvarar för.

bolagen skrev under ett fusionsavtal i december 2012. Det 
är tänkt att fusionen sker under året 2015. Namnet på det 
fusionerade bolaget kommer att vara rosk’n roll Oy Ab.

Genom en fusion vill man förbättra verksamhetsmöj-
ligheterna för ett kommunalt bolag då lagstiftningen 
skärps. enligt gjorda utredningar möjliggör en fusion:
•	 bättre	tjänster	för	kunderna
•	 ökad	kostnadseffektivitet	för	återvinning	och	hantering	

av avfall
•	 minimering	av	ekonomiska	risker	i	samband	med	åter-

vinnings- och hanteringsinvesteringar samt långa ser-
viceavtal. 

bolaget kommer även i fortsättningen att ha kontor och 
avfallscentral både i lojo och i borgå.

Det fusionerade bolagets ägarkommuner är i västra Ny-
land: lojo, raseborg, Vichtis, hangö, högfors, Ingå och 
sjundeå och i östra Nyland: borgå, sibbo, lovisa, Askola 
och borgnäs. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 
228 000.  

I praktiken verkade rosk´n roll och Östra Nylands Av-
fallsservice redan år 2013 i ett så tätt samarbete som 
möjligt. styrelserna håller regelbundet gemensamma 
seminarier och uppdaterar bland annat fusionsplanen. 
Den praktiska förberedelsen görs av ledningsgruppen, 
vilken består av ledande tjänstemän från båda bola-
gen. Från 5.8.2013 har Jukka Paavilainen verkat som fu-
sionsdirektör och från 1.1.2014 har han även verkat som 
verkställande direktör för rosk´n roll. bolagens cen-
trala anskaffningar görs gemensamt. till exempel har 
information och rådgivningen i praktiken sammansla-
gits. hela personalen skolas redan med tanke på det nya 
bolaget. Personalpolitiken förenhetligas så långt det är 
möjligt.

FAKtA OM FUsIONeN

rosk’n roll hade 29 anställda un-
der verksamhetsåret. bolaget kö-
per en stor del av avfallsservice-
arbetet i västra Nyland från lokala 
underleverantörer och främjar på 
det sättet den lokala sysselsätt-
ningen. 

bolaget utvecklar ständigt de 
anställdas kunskap och kunnan-
de samt arbetar för att säkerställa 
välmående. Nyanställda får intro-

duktion i bolagets verksamhet och i arbetet med hjälp 
av ett introduktionsprogram. år 2013 ordnades en ut-
bildning inom första hjälpen, i vilken 11 anställda del-
tog. De anställda fördjupade sina kunskaper genom 
att delta i utbildningsevenemang inom verksamhets-
området. till exempel i de utbildningar som ordnas 
av Avfallsverksföreningen i Finland deltog persona-
len aktivt i både som föreläsare och seminariedelta-

7 PERSoNAL
Arbets- 

FÖrhållANDeN 
ANses 

VArA brA

gare. sammanlagt uppsamlades 109 utbildningsda-
gar för personalen under året. Företags hälso- och 
säkerhetsfrågor utvecklades i samarbete med arbe-
tarskyddsorganisationen, företagshälsovården och 
personalen. Under verksamhetsåret har olycksfall 
i arbetet undvikits, men antalet sjukfrånvaro ökade 
något. De anställdas arbetsförmåga främjades ge-
nom ekonomiskt stöd till idrotts- och kulturakti-
viteter.  För personalen ordnades även en gemen-
sam teaterutflykt och kanottur samt ett evenemang 
för hela familjen. Den traditionella rekreationsda-
gen ordnades tillsammans med två kollegföretag 
och deras personal. Förändringsutbildning gällande 
fusionen anordnades för personalen bland annat i 
samband med en dag för främjande av arbetsförmå-
ga som hölls gemensamt för Östra Nylands Avfalls-
service och rosk´n roll på sannäs gård.

Målen i verksamhetssystemet gällande persona-
len var ordandet av kommunikationskanaler samt 
regelbunden informering av framstegen i fusionen 
och förändringar i samband med den. båda målen 
uppnåddes. enligt enkäten för arbetstillfredsstäl-
lelse tyckte personalen att de fysiska arbetsförhål-
landena och verktygen var bra. Utveckling krävs i 
intern kommunikation och ledarskap. trots belast-
ningen orsakat av den utmanande situation som för-
dröjningen av fusionen medför, sjönk helhetsvitsor-
det för arbetstillfredsställelsen i enkäten bara med 
en tiondel.

Rosk’n Rolls vårliga rekreationsdag firades till 
äran av 20-års jubileet tillsammans med personal 
från Östra Nylands Avfallsservice och Rouskis oy.
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insamlingen av avfall  
från hem och stuga
rosk’n roll sköter om avfallshante-
ringen för områdets invånare, som-
margäster och offentliga aktörer. 
till den fastighetsvisa insamlingen 
av avfall hör 41 000 fastigheter. Av 
dessa använder 25 % ett gemen-
samt kärl med grannen. soptermi-
nalerna används av ca 13 500 fast-
igheter varav 75 % är fritidsbostä-
der. rosk’n roll ordnar bioavfallsin-
samling från 1 100 fastigheter. 

bolaget upprätthåller fasta insamlingsplatser så-
som sopstationer, sopterminaler på glesbygden samt 
ekopunkter för insamlingen av återvinningsbart av-
fall. Därtill arrangerar bolaget ambulerande insam-
lingar av farligt avfall och metallskrot två gånger om 
året. läkemedelsavfall samlar bolaget in i samarbe-
te med apoteken. rosk’n roll ordnade insamlingen 
av läkemedelsval i 23 apotek runt om i Västnyland. 

år 2013 utförde man sammanlagt 730 000 töm-
ningar av bland- och bioavfallskärl med 17 sopbilar.

 Västra Nylands avfallsnämnd, eller roskrådet, 
fungerade som den regionala myndigheten i avfalls-
ärenden. till nämnden hör alla kommuner i områ-
det. bolaget har en central roll i kompletterandet 
och upprätthållandet av myndigheternas avfallsre-
gister. Under året 2013 ökade mängden ekoavgifts-
skyldiga kunder med en procent. Från år 2007 till år 
2013 har mängden ekoavgiftsskyldiga kunder ökat 
med över 14 % och betalande sopterminalkunder 
med nästan 40 %.

4 fASTiGhETSViS AVfALLShANTERi NG

AVFAlls-
hANterINGs-

tJäNster
KOMMer NärA 

KUNDeN

Centraliserad  
konkurrensutsättning lönar sig
transporten av blandavfall från hemmet till behand-
ling är en kommunal service.  Från och med år 2006 
har centraliserad konkurrensutsatt soptransport va-
rit i bruk i Västnyland. till rosk’n rolls uppgift hör att 
konkurrensutsätta soptransporterna enligt kraven 
uppställda i lagstiftningen.  soptransporten är cen-
tralt konkurrensutsatt i sex kommuner. rosk’n roll 
ansvarar förutom för konkurrensutsättning av töm-
ningarna av hushållssoporna, även för sopbilarnas 
rutter, fakturering och rådgivning.

Genom regelbunden konkurrensutsättning effekti-
veras soptransporterna och kundavgifterna kan hål-
las på låg nivå. rosk’n rolls verksamhetsområde är 
uppdeltad i 18 entreprenadområden som konkur-
rensutsätts var för sig. bolaget har konkurrensutsatt 
alla områden två gånger. 

På våren 2013 konkurrensutsattes soptransporten 
för blandavfall i lojos Nummi-Pusula och sammatti. 
enligt anbudsförfarande valdes hFt Network Oy till 
entreprenör. I början av år 2013 konkurransutsattes 
båda entreprenadområdena för transport av bland-
avfall i ekenäs. Den ena anbudsförfarandet vann 
lassila & tikanoja Oyj och den andra hFt Network 
Oy.  I samband med anbudsförfarandet optimerades 
transportrutterna i ekenäs på nytt. 

Den andra konkurrensutsättningen för tömningen 
av glas- och metallkärlen vid ekopunkterna förverk-
ligades år 2013. hFt Network Oy valdes till entrepre-
nör. Anbudsförfarandet av blandavfallstransporten i 
hangö vann lassila & tianoja Oyj. Den nya entrepre-
naden börjar 1.6.2014.
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fASTiGhETSViS AVfALLShANTERi NG

Transport av blandavfall:
lassila & tikanoja Oyj
Grönfors training Oy
hFt Network Oy / hFt environment Oy
Peltomaa lohjan Puhtaanapito Ky

Transport av bioavfall:
lassila & tikanoja Oyj

Transport av glas och metall:
lassila  & tikanoja Oyj
hFt Network Oy / hFt environment Oy

sAMArbetsPArtNers år 2013
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rosk’n rolls mottagningsnätverk 
för avfall erbjuder tjänster för både 
invånare och företag.  Med ekoav-
giften, den så kallade basavgiften 
inom avfallshanteringen som hus-
håll och sommargäster betalar, 
upprättshålls bland annat mottag-
ningen och behandlingen av farligt 
och återvinnbart avfall.

Munka avfallscentral  
och sopstationer
sopstationerna är mottagnings-
platser för avfall med personal på 

plats. sopstationerna är öppna från en till sex gånger 
i veckan. Alla nio sopstationerna betjänar såväl hus-
håll som företag.  till sopstationen kan man avgifts-
fritt föra farligt avfall från hushåll, metallskrot, pap-
per, förpackningsglas, kartong, krattningsavfall, obe-
handlat trä, ris och kvistar samt elapparater. 

sopstationerna fungerar som ett mellanlager för 
det återvinnbara avfallet. Från sopstationerna trans-
porteras det återvinningsbara avfallet vidare till in-
dustrin som råmaterial och deponiavfallet till Munka 
avfallscentral i lojo.  entreprenörer tar han om verk-
samheten på ekenäs, hangö, högfors, Ingå, Karis, 
Karislojo, Pusula och Vichtis sopstationer. På Munka 
avfallscentrals sopstation i lojo arbetar rosk’n rolls 
egen personal. 

Sopstationer
Invånare och företag betjänas vid bolagets nio sop-
stationer under öppethållningstiderna.

till sopstationerna kan hushållen avgiftsfritt föra 
farligt avfall, metallskrot,

papper, förpackningsglas, kartong, krattningsav-
fall, rent trä, ris och

kvistar samt el- och elektronikskrot. De avfall som 
förs till deponin eller avfallskraftverket är avgiftsbe-
lagda. 

5MoTTAGNiNG AV AVfALL
9 sOP- 

stAtIONer  
står sOM 

GrUND I 
MOttAGNINGs-

NätVerKet

Bolagets ambulerande insamling Jonas som samlar upp 
farligt avfall bar den nationella kampanjens devis ”liten 
men farlig”

Karis sopstation är en utav de nio sopstationer som Rosk’n 
Roll upprätthåller. Sopstationen förvaltas av entreprenören 
f:ma Ralf Nyman Ay.

Kim Segersvärd som sköter om Karis sopstation har år 
2013 fått arbeta i en ny mottagningsbyggnad.

Sopstation: Sopstationsentreprenörer
hangö   sabina Poutiainen Ky
Ingå och Karis  F:ma ralf Nyman Ay/Öb
Karislojo  rakennus ja  
  saneeraus Nieminen Oy
högfors   eino helenius Ky
Pusula   Jukka Juvankoski Ky
ekenäs   lassila & tikanoja Oyj
Vichtis   Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy

sAMArbetsPArtNers år 2013
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Sopterminaler
bolaget har sedan slutet av 90-talet upprätthållit 
sopterminaler för blandavfall på glesbygden i flera 
av kommunerna i området. år 2013 fanns det totalt 
159 sopterminaler i Västnyland. en stor utmaning är 
missbruket: vissa använder servicen vid soptermina-
lerna utan att betala för den eller dumpar där sådant 
avfall som inte tas emot vid terminalen såsom bygg-
nadsavfall, elapparater och farligt avfall.

Den mängd avfall som hämtas till sopterminaler-
na är extremt stor i proportion till antalet betalande 
kunder. Vissa sopterminaler utsätts för särskilt grov 
nedskräpning.

år 2012 påbörjat förnyandet av sopterminalerna i 
ekenäs området där terminalerna kommer att få si-
na djupinsamlingskärl. Arbetet med förnyandet blev 
färdigt innan hösten 2013.

Ekopunkter
Invånarna i området har 133 ekopunkter i sin an-
vändning där man samlar in papper, förpacknings-
glas samt småmetall. Vid flera punkter samlar man 
in även kartong och kläder. Pappret, förpacknings-
glaset, metallen och kartongen återvinns som råma-
terial.

Under år 2013 omplacerades tre ekopunkter och 
en ekopunkt togs helt ur bruk. 

Mottagningsplatser för farligt avfall
Farligt avfall som uppkommit i hushållen kan avgifts-
fritt föras till 15 mottagningsplatser samt till samtli-

MoTTAGNiNG AV AVfALL
ga nio sopstationer. skåpet för farligt avfall flyttades 
från tallbacka till lojo stads återvinningscentral. Det 
farliga avfallet oskadliggörs tryggt. lassila&tikanoja 
Oyj fungerar som rosk’n rolls entreprenör för in-
samlingen och hanteringen och av farligt avfall.

Apotek
bolaget samlar in föråldrade läkemedel i samarbete 
med 20 apotek. hushållens läkemedelsavfall tas av-
giftsfritt emot vid apoteken.

Jonas och Romulus ambulerande insamling
Insamlingsbilarna Jonas- ja romulus samlade in 
farligt avfall och metallskrot under våren och som-
maren. Under vårturens 13 insamlingsdagar stan-
nade bilarna på 60 platser och på 31 platser under 
sommarturens nio dagar.
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1. Mottagning
•	 2	vågbryggor,	infarts-	och	ut-

fartsvägning
•	 37	833	vägningar	per	år/antal	

kunder största delen av hus-
hållens återvinnbara avfall tas 
emot avgiftsfritt

2. Sopstation
•	 Sorteringskärl	för	papper,	kar-

tong, förpackningsglas, metall, 
farligt avfall, bland- och bygg-
avfall, behandlat trä, impregne-
rat trä, elapparater, asbest och 
specialavfall

•	 På	sorteringsfältet	tas	emot	
återvinnbart avfall som sedan 
styrs till materialåtervinning el-
ler rätt behandling

3. Mottagningsområde för  
farligt avfall

4. Kontor
•	 I	bolaget	arbetar	totalt	29	per-

soner, varav 23 arbetar med 
följande uppgifter inom avfalls-
hanteringen: planering, telefon-
kundbetjäning och administra-
tion.

5. Sopstigens sista kontroll-
punkt, ett vindskydd byggt  
av återvunnet material

•	 Årligen	besöks	Munka	av	20–30	
rådgivningsgrupper. tyngd-
punkten för rådgivningsarbetet 
ligger vid skolelever.

6. Tekniska centralen
•	 Maskinhall	och	värmecentral.	

byggnaderna på området värms 
med biogas som pumpats från 
deponierna 

Avfallsbehandling och nyttoanvändning
Målet för avfallsbehandlingen är att öka återvinning-
en och nyttoanvändningen i stället för deponering på 
avstjälpningsplatsen. Avfallsbehandlingen och åter-
vinningen av avfall är koncentrerad till Munka avfalls-
central, där bolaget självt behandlar en del av avfal-
let och en del mellanlagras innan det förs till fortsatt 
behandling. Funktioner vid avfallscentralen är bland 
annat mellanlagring, slutdeponering och omlastning 
av avfall, utnyttjande av avfallsmaterial i konstruktio-
nerna, behandling av flytande avfall och krossning av 
avfallsmaterial. 

ett centralt tema under verksamhetsåret var före-
beredelse för fusionen. bland annat utnyttjandet av 
avfall konkurrensutsattes centralt. 

MATERiALfLÖDE

MUNKA AVfALLSCENTRAL

Under år 2013 påbörjades förberedelserna för ener-
giutvinning ur kommunalt avfall. Avfall balades för 
att vänta på att Vanda avfallskraftverk ska tas i prov-
drift, vilket skedde i mars 2014. Under verksamhets-
året gjordes förberedelser för omlastningen som in-
leddes i mars 2014.

 
Materialströmmar
rosk’n roll tar emot avfallsmaterial vid Mun-
ka avfallscentral, åtta sopstationer, ambule-
rande insamlingar, eko- och blandavfallspunk-
ter, apotek samt containerinsamling av farligt av-
fall. år 2013 togs sammanlagt 193 993,9 ton avfall 
emot, en stor del därav vid Munka avfallscentral.  
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Avfallsmängds 
utdelning 

år 2013

  2009 2010 2011 2012 2013
n blandat samhällsavfall  41 878 43 177 49 717 46 549 40 423
n bioavfall  3 937 3 921 4 043 3 956 3 885
n Jord- och stenmaterial  41 398 30 325 67 570 77 153 59 910
n byggavfall  21 561 18 988 25 159 20 520 15 704
n Produktionsavfall  20 352 31 424 22 907 29 723 16 178
n Farligt avfall från hushåll 1 973 1 881 1 923 1 832 1 737

AVFAllsMäNGD, ton

KUNDerNA På MUNKA
  2009  2010  2011  2012  2013
   31 000  32 000  36 000  37 500 37 800

7. Mottagningsfält för  
krattningsavfall

•	 Krattningsavfall	återanvänds	på	
deponierna som täckmaterial 
och biofilter för att minska luk-
tolägenheter 

8. Mottagning av stubbar
•	 Stubbarna	flisas	och	återvinns	i	

fliskraftverk

9. Mottagning och behandling  
av betong- och tegelavfall

•	 Betong-	och	tegelavfall	kros-
sas. Krosset återanvänds bl.a. 
material vid jordbyggen

10. Container för rökdykning
•	 Containern	används	i	övnings-

syfte av områdets brand- och 
räddningsverk

11. Mottagningsområde för trä-
avfall

•	 Träavfallet	sorteras	och	be-
handlas skilt: kvistar, obehand-
lat trä samt behandlat trä 

12. Mottagningsområde för me-
tall

12. Skrotbilar
•	 Rosk’n	Roll	är	en	officiell	mot-

tagningsplats för skrotbilar. 
Den som lämnar in en skrotbil 
får ett skrotningsintyg

14. område för lagring och  
flisning av träavfall 

•	 Flisen	transporteras	till	energi-
utvinning 

15. Pumpstation för biogas  
och avloppsvattenreningsverk

•	 Biogas	samlas	in	ur	tre	avfalls-
upplag. Av gasen produceras 
el med hjälp av en gasmotor. 

elen används i det egna vatten-
reningsverket. Områdets bygg-
nader värms med biogas som 
pumpats från avfallsupplagen. 
Gasen som blir över bränns i en 
fackla till en mera miljövänlig 
form.

16. Utjämningsbassäng
•	 Områdets	lakvatten	behandlas	i	

det egna avloppsvattenrenings-
verket och en del styrs till lojo 
stads reningsverk.

17. Mottagning och lagring av  
avfall från fettbrunnar

•	 Avfall	från	fettbrunnar	trans-
porteras vidare till behandling 
och återvinning till länsi-suo-
men prosessivesi Oy:s anlägg-
ning i eura.

18. omlastningshall och förråd
•	 Blandavfall	som	samlats	in	

från Västnyland omlastas under 
2014 och transporteras till en-
ergiutvinning till Vanda energis 
avfallsverk. 

•	 Förråd	för	sopkärl

19. omlastningshall för bioavfall
•	 Bioavfall	som	samlats	in	från	

Västnyland omlastas och trans-
porteras för återvinning till en-
vor biotechs biogasanläggning i 
Forsa.

20. Balad brännbart blandavfall 

21. i skedets avfallsupplag 
(1967-1994)

22. ii skedets avfallsupplag 
(1993-2001)

23. iii skedets avfallsupplag 
(2001-)
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Cirka 800 kun-
der fick råd-

givning vid 
Rosk’n Rolls 
sopstations-
evenemang i 

samband med 
20-årsjubi-

leumsturnén. 
Martina Qvarn-

ström disku-
terar med en 

kund på Karis 
sopstation.

Cirka 250 gäster 
av äppelkarneva-

len prövade sina 
kunskaper i av-

fallssortering vid 
Rosk’n Rolls Av-
fallsterapipunkt.  

6 KoMMUNiKATioN
Avfallsrådgivning är en lagstad-
gad uppgift som ägarkommuner-
na har gett bolaget i uppdrag att 
sköta. rådgivningstillfällen ord-
nades för cirka 136 grupper och 
på så sätt nåddes närmare 5 200 
kunder. till varje hem delades den 
tvåspråkiga kundtidningen roskis 
och en väggkalender ut. 

som rådgivningsprojekt ord-
nade rosk’n roll två tävlingar för 
områdets skolelever. I Värme-
ljusjakten samlade skoleleverna 
in använda värmeljusskal av alu-
minium. I Värmeljusjakten deltog 
1315 elever från 67 klasser i väs-

tra Nylands grundskolor. resultatet av insamlingen 
blev otroliga 1 142 294 värmeljusskal. segern hem-
fördes av Österby skola i raseborg. 

I tävlingen rOsK’aVIDeO spelade områdets skole-
lever och studerande in videofilmer om avfallshante-
ring. Avsikten med videotävlingen var att få barn och 
ungdomar att fundera över hur avfallshanteringen 
påverkar vårt dagliga liv, hållbar utveckling och mil-
jöskydd.

tävlingens tema var avfallshantering och 24 video-
filmer deltog. tävlingen vanns av ”Pieniä tekoja”, som 

UNDer  
råDGIVNINGs

tIllFälleN 
beMÖttes 

NärMAre 5200
KUNDer

gjorts av studerande på kursen MeD 11 vid yrkesin-
stitutet luksia.

rosk’n rolls centrala intressentgrupper är invå-
narna i västra Nyland, företagets personal, samar-
betspartners, beslutsfattare samt media. Invånare, 
sommargäster, skolelever, föreningar samt dispo-
nenter får information via bolagets webbplats, kund-
tjänsten, brev, kundtidningen roskis och väggkalen-
dern, avfallsrådgivningstillfällen, besök och guider. 
ett elektroniskt nyhetsbrev har också tagits i bruk, 
Målgrupp för brevet har varit områdets lärare och 
disponenter.

Avfallsguiden roskis för varje hem delades ut 
till alla hushåll i området på våren. Dessutom fick 
områdets sommargäster den per post till sin hem-
adress. Väggkalendern delades ut till områdets alla 
hushåll i november-december.

För växelverkan inom rosk’n rolls styrelse samt 
mellan företagets anställda har möten, e-postmed-
delanden samt företagets webbplats en central roll. 

Kontakten till samarbetspartners såsom trans-
port- och avfallsstationsentreprenörer samt andra 
avfallsanläggningar sköts via förhandlingar, besök 
och olika kurser.

De kommunala beslutsfattarna, ägarna, myndig-
heterna och Västra Nylands avfallsnämnd får infor-
mation om rosk’n rolls verksamhet via olika rap-
porter, möten, besök, elektroniska meddelanden, 
årsberättelsen samt webbplatsen.

år 2013 producerade rosk’n roll 34 mediamed-
delanden. 

I lokaltidningen publicerades under året 385 ny-
heter som handlade om eller innehöll information 
från rosk’n roll. Dessutom intervjuades bolagets 
sakkunniga för radioprogram och nyheter. 

I de västnylandska lokaltidningarna publicerades 
under året cirka 90 insändare och debattartiklar i 
anslutning till avfallshanteringen eller rosk’n roll. 
Om avfallshanteringen publicerades 12 kungörelser.

bolagets tjänster marknadsfördes i närmare 20 
tidningsannonser.

Pressmeddelanden: 34 st
roskis- kundtidning 2 upplagor, vars spridning 
80 000 st
besök på hemsidan www.rosknroll.fi : 65 300 besök

Rosk’n Rolls rådgivning på evenemang  
på verksamhetsområde
•	 Luksia-eftermiddag
•	 Sommaröstrand	bryggmarknad
•	 Barösundödagen
•	 Högfors	kvällstorg
•	 Lojo	Äppelkarneval
•	 Lojos	Citymarkets	barnens	dag

KOMMUNIKAtION år 2013



15 15 Å R S B E R Ä T T E L S E  2 0 1 3

2013 minskade den totala mäng-
den avfall som hanterats en 
aning jämfört med året inn-
an. Detta inverkade på bola-
gets  verksamhetsresultat, 
som minskade en aning. om-
sättningen däremot steg en 
aning (13,53 miljoner euro). 
bolagets kapitaltäckning och lik-
viditet var i slutet av räkenskaps-

perioden på en utomordentlig nivå. Andelen främ-
mande kapital har minskat och i slutet av räken-
skapsperioden fanns det längre främmande kapital 
för 2 780 112 euro. rosk´n roll verkar enligt själv-
kostnadsprincip. bolaget delar inte ut dividend, utan 

täcker verksamhetens kostnader med avfallsavgif-
ter och andra serviceinkomster.

bolagets ekonomiska läge är starkt. soliditetsgra-
den ligger på 59,7 %. bolaget har aktivt investerat i 
nya tjänster, utvecklingsprojekt samt i att ansvara för 
de lagstadgade skyldigheterna så som byggandet av 
avfallshanteringsområden och eftervård av avstjälp-
ningsplatser. rosk´n roll:s förbindelse till en lång-
varig energiutvinning har varit förnuftig både ekono-
miskt och ur verksamhetens synvinkel. Genom en 
långvarig och planenlig anskaffning av service för-
säkrar man att kostnadsnivån för avfallets hange-
ringstjänster hålls på en låg nivå samt i god tid för-
bereder man sig på förbudet mot att deponera bio-
nedbrytbart avfall som träder i kraft år 2016.

10 EKoNoMiSKT ANSVAR

fördelning av ekoavgiften till olika funktioner (28,78 € / hushåll)

n Mervärdesskatt 19 %

n tjänster vid ekopunkterna 15 %

n Avgiftsfria sopstationstjänster 36 %

n tjänster för mottagning av farligt avfall 15 %

n rådgivningstjänster 15 %

Tömningspriset av ett 240 liters sopkärl 6,65 € består av

n tömning, kärltvätt, transport,   2,66 €  40,0 % 
    bonus för entreprenörerna

n behandling  1,15 €  17,3 %

n Kundbetjäning, fakturering,  0,72 €  10,8 %  
   övrig administration

n Avfallsskatt   0,83 €  12,5 %
n Mervärdesskatt  1,29 €  19,4 %
    tillsammans  6,65 €  100,0 %

Bolagets betalade skatter och andra skyldigheter

n Mervärdesskatt  1 406 391,21 €

n Avfallsskatt  2 048 719,00 €

n Inkomstskatt  396 037,31 €

n Förskottsinnehållning och   356 903,46 € 
    socialskyddavgift    

    tillsammans  4 208 050,98 €

bOlAGets 
eKONOMIsKA 
sItUAtION är 

stArK
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8 UTVECKLiNGSPRoJEKT

Nästan 9000 ton bland-
avfall pressades år 
2013 på balfältet på 
Munka avfallscentral. 
Det var förberedelser 
inför energinyttjandet 
av avfall vid Vanda av-
fallskraftverk. Depone-
ring av blandavfall på 
sopstationen kommer 
så småningom att gå 
till historien då avfalls-
kraftverket i Vanda tas 
i bruk. Blandavfall som 
dessa balar innehåller 
värmer inte atmosfä-
ren från deponin, utan 
de värmer vandabor-
nas hem då de bränns i 
avfallskraftverket.

Taalerintehtaan Biotehdas oy anser att området vid Munka avfallscentral 
i Lojo passar bra för placering av en biogasanläggning. företaget har 
planerat ett nationellt fungerade nätverk av biogasfabriker. Projektet 
i Lojo är i planeringsfasen och miljötillståndprocessen har påbörjats. 
Rosk’n Roll måste dock ännu konkurrensutsätta servicen enligt lagen 
om offentlig upphandling. Verkställande direktör Kaisa Suvilampi på 
Biotehdas oy presenterade en liknande fabrik i Vampula för Rosk’n Rolls 
styrelse och personal samt till grannar vid Munka avfallscentral.

Det äldsta avfallsupplaget på Rosk´n Roll oy 
Ab:s Munka avfallscentral deltar i ett projekt där 
utnyttjningsmöjligheterna för avfall i gamla sopstationers 
undersöks. i Munka grävdes det avfallsupplag som 
utnyttjades på 60–90 -talet.

Byggandet av en 
vertikal vägg på iii 
avfallsupplaget på 
Munka gick framåt 
med fart somma-
ren 2013. 
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rosk’n roll minskar aktivt miljö-
konsekvenserna av avfallshante-
ringen. Miljökonsekvenserna av 
verksamheten styrs, kontrolleras 
och minskas systematiskt. Målet 
är bland annat att öka sorteringen 
av byggavfall vid avfallscentralen, 
effektivera uppsamlingen av depo-
nigas och skapa ett verksamhets-
system enligt IsO 14001, IsO 9001 
och OhsAs 18001 för bolaget. 

Mindre avfall – mindre  
miljöolägenheter
Det effektivaste sättet att minska 
miljökonsekvenserna är att för-
hindra uppkomsten av avfall. Pro-
duktionsindustrin och förpackar-
na samt konsumenterna är här i 
nyckelställning. Metoder för pro-
ducenterna är bland annat ma-

terialeffektivitet i produktionen, hållbara produkter, 
förpackningssätt och återvinnbara förpackningar. 
Konsumenterna kan påverka genom att köpa hållba-
ra produkter och undvika anskaffningar som snabbt 
hamnar i soptunnan. rosk’n roll ger råd och moti-
verar konsumenterna att minska avfallet samt infor-
merar om bolagets service och metoder som bidrar 
till minskad uppkomst av avfall.

Avfallsmaterialet till återvinning
återvinning av avfall minskar miljökonsekvenserna 
på flera sätt. Med avfallsmaterial kan man ersätta 
jungfruliga råvaror och på så sätt minska bland an-
nat industrins och gruvdriftens miljöpåverkan. åter-
vinning minskar också mängden avfall som hamnar 
på avstjälpningsplatsen. 

rosk’n roll har ett heltäckande nät för insam-
ling av återvinnbart avfall samt ger råd och informe-
rar om återvinning av avfall. Det återvinnbara avfal-
let levereras till industrin och blir ny råvara. rosk’n 
roll förberedde sig under år 2013 för att avfall som 
inte kan återvinnas i stället ska föras till Vanda av-
fallskraftverk för energiutvinning. energiutvinning ur 
blandavfall startade i mars 2014. 

Kontroll och minskning av utsläppen  
från avfallstransporterna
Utsläppen från transporterna kan minskas genom 
god planering och användning av miljövänliga trans-
portfordon. 

rosk’n roll planerar tömningen av avfallskärlen 
så att den sker effektivt och så att inga onödiga kilo-
metrar körs. rosk’n roll kräver att transportentre-
prenörerna ska använda miljövänlig teknik samt rap-

MiLJÖANSVAR
återVINNING  

AV AVFAll  
MINsKAr  

AVFAllets  
MIlJÖ- 

belAstNING  
På FlerA  

OlIKA sätt

portera sin bränsleförbrukning. Alla bilar som an-
vänds för avfallstransporter uppfyller miljökraven 
euro III-V.

Kontroll och minskning av avfallscentralens  
miljöpåverkan
Den största utsläppskällan från avfallshanteringen 
är deponigasen som bildas vid slutdeponeringen och 
bidrar till klimatuppvärmningen. Andra konsekvenser 
av avfallshanteringen är utsläpp i vattnet samt even-
tuella lukt- eller bullerolägenheter. 

rosk’n roll håller miljöpåverkan vid Munka av-
fallscentral under kontroll genom både planmässig 
verksamhet och beaktande av miljöpåverkan i det 
dagliga arbetet. Utsläppen hålls under kontroll bland 
annat genom aktiv granskning av lasterna, uppsam-
ling av deponigas samt regelbunden drifts- och mil-
jökontroll.

Avfallsbehandlingen och kontrollen av miljöpåver-
kan sker i enlighet med miljötillstånd och kontroll-
program som godkänts av myndigheten. Verksamhe-
ten vid Munka avfallscentral styrs av miljötillståndet 
som beviljades 15.6.2007 och miljötillståndet för av-
fallsbalning, vilket beviljades år 2013. 

AVfALLSCENTRALENS iNVERKAN PÅ 
VATTNET
Deponeringen av avfall på avstjälpningsplatsen ger 
upphov till smutsigt lakvatten som leds till avlopps-
reningsverken. Mängden lakvatten som leddes till 
lojo stads reningsverk var 50 106 m3 och till avfalls-
centralens eget reningsverk 33 875 m3 år 2013. Vat-
tenmängden var cirka 30 % mindre än år 2012 på 
grund av mindre nederbörd. 

Vid avfallscentralens eget reningsverk renas lak-
vattnet med utrustning för omvänd osmos. Vid re-
ningsverket avlägsnas över 95 % av kvävet och över 
99 % av fosforn (tillståndsgränser 90 %). Det renade 
vattnets kvalitet kontrolleras och för alla mätfakto-
rer, både kemisk och biologisk syreförbrukning, låg 
resultatet under mätnoggrannheten. För fosfor låg 
halten vid fem mätgånger under bestämningsgrän-
sen (5 µg/l) och den högsta uppmätta halten var 48 
µg/l (tillståndsgräns 200 µg/l). 

Avfallscentralens och närområdets yt- och grund-
vatten kontrolleras minst fyra gånger om året enligt 
kontrollprogrammet. Ytvattnet kontrolleras i dike-
na samt i närområdets vattendrag och grundvattnet 
kontrolleras i kontrollrör som når ned till grundvatt-
net och i närområdets brunnar. Vattnet inne i avfalls-
upplagen följs också upp. 

belastningen från avfallscentralen under verk-
samhetsåret var i stort sett densamma som under ti-
digare år. 

9
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AVfALLSCENTRALENS  
iNVERKAN PÅ LUfTEN

Deponigas
Den största miljöpåverkan från avfallshanteringen är 
växthusgaserna som bildas på slutdeponeringsområ-
dena, framför allt metan, som är en 21 gånger star-
kare växthusgas än koldioxid. Den gas som bildas på 
avstjälpningsplatsen samlas upp och utnyttjas. Den 
uppsamlade gasmängden under verksamhetsåret 
var sammanlagt 691 000 Nm3. Den uppsamlade ga-
sens energi utnyttjades i värmepannan för värmepro-
duktion och i gasmotorn för elproduktion. Vid stör-
ningar i gasanvändningsutrustningen bränns gasen i 
en fackelbrännare och övergår då i en miljövänligare 
form. Utnyttjandet av den uppsamlade gasen ökade 
ytterligare tack vare den effektivare gasmotorn som 
togs i drift år 2012. Utvinningen ökade med 18 % från 
år 2012 och 84 % från år 2011. 

I slutet av år 2013 effektiverade rosk’n roll upp-
samlingen av deponigas och minskade den utsläpp-

ta mängden deponigas genom att nya uppsamlings-
brunnar och biofilter installerades. 

Lukt och damm
Vid avfallscentralen används webbaserad luktupp-
följning där invånarna i närområdet kan anmäla om 
luktobservationer. Under år 2013 kom 53 anmälning-
ar om lukt från avfallscentralen. året innan var an-
talet anmälningar 16. en stor del av anmälningarna 
kom i augusti, då byggarbetena med avfallsupplagets 
isoleringsvägg gav upphov till lukt. 

I maj 2013 mättes damm och illaluktande svavel-
föreningar vid avfallscentralen och i dess omgivning. 
Dammätningen gjordes samtidigt vid två punkter 
12.5–26.5.2013.	De	uppmätta	halterna	av	 svävande	

Kontrollpunkter för yt- och grundvattnet enligt kontrollprogrammet
• röd:  Ytvatten
• grön:  Grundvatten
• svart:  Lakvatten och interna kontrollpunkt
• blå:  Övriga
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stoft och inandningsbara partiklar vid avfallscentra-
len och i dess näromgivning översteg inte rikt- eller 
gränsvärdena. 

Mängden illaluktande svavelföreningar i luften 
uppmättes enligt mätningsplanen kontinuerligt un-
der	två	veckors	tid	vid	en	plats	som	blir	störd	 (8.5–
29.5.2013). Platsen ligger cirka 300 meter nordost om 
avfallscentralens gräns. Under de förhållanden som 
rådde vid mätningarna överskreds inte det nationel-
la riktvärdet för illaluktande svavelföreningar enligt 
statsrådets beslut 480/96. 

Damm och illaluktande svavelföreningar mäts vid 
Munka avfallscentral vart tredje år. Följande mätning 
görs år 2016. 

Buller
år 2013 gjordes bullermätningar kontinuerligt vid två 
platser så att bullret från betongkrossningen styr-
des mot de platser som eventuellt blir störda. enligt 
utredningen dominerades bullersituationen av tra-
fikbullret från svidjavägen. bullret från krossningen 
doldes av trafikbullret. Under de stunder då det in-
te var någon trafik hördes momentant hjullastarens 
backningssummer och troligen stötar från skopan. 
enligt utredningen överskrider bullret från betong-
krossningen inte riktvärdena dagtid i de områden 
som används för bosättning.

bullret mäts vid Munka avfallscentral vart tredje 
år. Följande mätning görs år 2016.

*Person ekvivalenten Pe anger hur många personers hushålls orenat avloppasvattnet kvävebelastningen/dygn i medeltal motsvarar.

MIlJÖ

Miljöpåverkan, luft   2009  2010  2011  2012 2013
stävjande av klimatförändringen genom   7 6 14 9 10 
tillvaratagande, av gas från deponin (%)

Nyttjandegraden för deponigasen (%)  100 68  10 74 74

Den återvunna deponigasens energimässiga   84 64 26 61 89
motsvarighet, uppvärmning av småhus (st) 

Miljöpåverkan, vatten 
totalkvävebelastning hos det vatten som leddes   1 400  2 148  1 884  2 973 1 873 
till lojo stads reningsverk (Pe*) 

totalkvävebelastning hos det vatten som leddes  2 000  1 927  2 436  1 934 1 359  
till det egna reningsverket (Pe) 

totalkvävebelastning hos vattnet som från den egna  255  178  341 229 156 
behandlingen leddes utanför området (kg)
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Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Vuoden 2013 lopussa oli ilmeistä, että fuusio Itä-Uudenmaan 
Jätehuolto Oy:n (IUJ) kanssa siirtyy oikeuskäsittelyjen johdos-
ta. Eräs Rosk:n Roll Oy Ab:n (RR) yksityisistä pienomistajista, 
jolla on 0,05 % osakkeista, nosti kolme kannetta yhtiötä vas-
taan liittyen fuusioon tähtääviin järjestelyihin. Käräjäoikeus 
hylkäsi kaikki kanteet. Päätöksistä valitettiin kuitenkin hovioi-
keuteen. Fuusion vaatima yksityisten omistamien osakkeiden 
lunastus tapahtuu välimiesoikeudessa, ja tämä käsittely edel-
lyttää lainvoimaista tuomiota kanteista. Tämän hetkisen käsi-
tyksen mukaan hovioikeuden päätös tulisi syksyllä 2014. Täl-
löin fuusio voisi tapahtua aikaisintaan vuoden 2015 alkupuolel-
la. Yksityisten osakkeiden lunastus tai muu vastaava järjestely 
on välttämätön, koska EU:n uusi hankintadirektiivi edellyttää 
kuntien sidosyksiköltä (in-house) 100 prosentin kuntaomis-
tusta. In-house asema on alueellisen jätehuollon kulmakivi. 
Järjestely on siten fuusiosta riippumaton. Hankintadirektiivi 
saattaa vaatia muitakin muutoksia toiminnan organisoinnissa, 
mutta niitä on aikaa suunnitella. 

RR toimii välivaiheessa Uusi Rosk’n Roll Oy Ab:n (URR) tytäryh-
tiönä. RR:n entiset omistajakunnat omistavat URR:n osakkeis-
ta 99,56 % ja loput omistaa IUJ. URR omistaa RR:n osakkeista 
99,62 % ja loput omistaa kolme yksityistä. Lopullinen fuusio ta-
pahtuu vasta lunastuksen jälkeen. Tällöin kunnat omistavat sa-
taprosenttisesti uuden yhtiön nimeltään Rosk’n Roll Oy Ab. 

Käytännössä RR ja IUJ toimivat jo vuonna 2013 niin tiiviisti yh-
dessä kuin mahdollista. Tätä yhteistyötä tehostetaan edelleen 
vuonna 2014. Hallitukset pitävät säännöllisesti yhteisiä semi-
naareja ja muun muassa päivittävät fuusiosuunnitelmaa. Käy-
tännön valmistelua tehdään fuusioryhmässä, jossa on kum-
mankin yhtiön johtavia toimihenkilöitä. Fuusiojohtajana on toi-
minut 5.8.2013 alkaen Jukka Paavilainen, joka 1.1.2014 alkaen 
aloitti myös RR:n toimitusjohtajana. Yhtiöiden keskeiset han-
kinnat tehdään yhdessä. Tiedotus ja neuvonta on käytännössä 
yhdistetty, samaten ympäristö- ja laatuasiat. Osa henkilökun-
nasta toimii molemmissa yhtiöissä, ja myös koko henkilökun-
taa koulutetaan tulevaan uuteen yhtiöön. Henkilöstöpolitiikkaa 
yhtenäistetään niin paljon kuin mahdollista. 

Valmistautuminen jätteen polttoon Vantaan Energia Oy:n (VE) 
maaliskuussa 2014 käyttöön otettavassa jätevoimalassa on ol-
lut viime vuosien haastavin operatiivinen tehtävä. Perussopimus 
VE:n kanssa vuodelta 2009 on vaatinut tarkennuksia, joista on 
sovittu kolmikantaisesti VE, RR ja HSY (Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut –kuntayhtymä). Laitoksen lopullinen kapasiteetti 
on suurempi kuin perussopimuksessa edellytettiin. Koska VE ei 
halua toimia jätemarkkinoilla, on sovittu, että HSY ja RR hankki-
vat kaiken tarvittavan jätepolttoaineen, jonka hankintaa laajen-

netaan tarvittaessa kolmansilta osapuolilta. Poltossa syntyvän 
tuhkan ja kuonan käsittely on HSY:n ja RR:n vastuulla, ja täs-
tä on solmittu keskinäinen sopimus. Samaten on sovittu VE:n 
kanssa kuonan sisältämän magneettisen metallin hyödyntä-
misestä. Jätettä on paalattu Munkkaalla n. 8 000 tonnia vuonna 
2013. Paalatun jätteen avulla on tarkoitus tasata vuoden aikaisia 
jätemäärävaihteluja. Näillä näkymin paalaus jää kertatoimenpi-
teeksi. Jätteet toimitetaan pääasiassa Vantaalle siirtokuormat-
tuina isompiin kuljetuksiin. Jätettä siirtokuormataan Munkkaal-
la sekä Hangon ja Tammisaaren jäteasemilla. 

Toimintaa jatkettiin muuten vuonna 2010 hyväksytyn päivitetyn 
strategian mukaisesti. Yhtiön luonne palveluyhtiönä on edelleen 
vahvistunut, ja fuusio IUJ:n kanssa on jo tuomassa uusia pal-
velumuotoja. Keskitetty jätteenkuljetus on palveluiden keskiös-
sä. Sekajätteen kuljetukset Raaseporin kaupungin Tammisaa-
ren alueella sekä Lohjan kaupungin entisen Nummi-Pusulan ja 
Sammatin kunnan alueilla kilpailutettiin uudelleen. Kilpailutuk-
set onnistuivat hyvin. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta päätti 
kesäkuussa 2013, että koko Lohja siirtyy lokakuussa 2016 jäte-
lain kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen, keskitettyyn kuljetus-
järjestelmään. Tämä koskee sekajätettä ja biojätettä. Päätök-
sestä on valitettu. Päätös on RR:n kannalta erittäin myönteinen 
ja keskeinen. Vihdoinkin on näköpiirissä yhtenäinen jätehuolto 
Länsi-Uudellamaalla. Itä-Uusimaa on kokonaisuudessaan kes-
kitetyssä järjestelmässä. Sako- ja umpikaivolietteen osalta lau-
takunta sen sijaan päätti pysyä kiinteistön haltijan järjestämäs-
sä kuljetuksessa. Tästäkin päätöksestä on valitettu. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden 
päättymisen jälkeen ja arviO 
tOdennäköisestä tulevasta kehityksestä
Yhtiö suuntaa tulevaisuuteen luottavaisena. Sopimus jätteiden 
energiahyötykäytöstä Vantaalla antaa mahdollisuuksia lisätä 
yhteistyötä sekä kuntasektorin että yksityisten jätealan toimi-
joiden kanssa. Olennainen osa fuusiosopimusta on Vantaan jä-
tevoimalan saaminen myös Itä-Uudenmaan kuntien käyttöön. 

Helmikuussa 2014 kävi selväksi, että välimiesoikeus päät-
ti odottaa lainvoimaisia päätöksiä kanteista ennen kuin se 
voi päättää osakkeiden lunastuksesta.  Asiaan liittyvä hovioi-
keuden käsittely mahdollisine valitusluvan käsittelyaikoineen 
korkeimpaan oikeuteen voi siirtää fuusion toteutumista vuo-
denvaihteeseen 2015/2016. On epätodennäköistä, että valitus-
lupaa myönnetään.  Mikäli näin kuitenkin kävisi, siirtyisi fuu-
sio arvion mukaan vielä vuodella. Yhtiö selvittää vaihtoehtoisia 
keinoja fuusion kiirehtimiseksi.
 
Pakkausjätteet siirtyvät uuden jätelain myötä täyteen tuotta-
javastuuseen. Jätelain muutoksella aikataulua on kuitenkin 

HALLITUKSEN        TOIMINTAKERTOMUS 2013
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siirretty eteenpäin. Asetus pakkausjätteistä tarkentaa jätela-
kia. Kuntien jätelaitokset ovat olleet hyvin tyytymättömiä tuot-
tajajärjestöjen suunnitelmiin, joilla käytännössä heikennetään 
huomattavasti pakkausjätteiden keräysverkostoa etenkin ha-
ja-asutusalueilla. Tällä hetkellä valtaosa keräyksestä tapah-
tuu kuntien jätelaitosten hyötyjätteiden keräyspisteillä (eko-
pisteillä). Jopa puolet nykyisistä ekopisteistä saatetaan joutua 
poistamaan käytöstä. Neuvottelut jatkuvat keskusjärjestömme 
Jätelaitosyhdistyksen johdolla. 

selvitys tutkimus- ja  
kehitystOiminnan laajuudesta
Yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu suurelta osin 
olemalla mukana Jätelaitosyhdistyksen hankkeissa. Näin saa-
daan yhdistettyä jätelaitosten voimavarat sellaisissa hankkeis-
sa, joilla on yhteistä merkitystä. 

Jätteenpoltossa syntyvän kuonan käsittelyä ja hyödyntämistä 
tullaan tutkimaan yhdessä HSY:n kanssa Ämmässuolla. Tutki-
mus alkaa syksyllä 2014. 

Biologisesti käsiteltävissä olevan jätteen (lähinnä puhdistamo-
liete ja biojäte) käsittely on tähän asti järjestetty hajautetusti 
ja alueemme ulkopuolella. Yhtenä vaihtoehtona on biokaasu-
laitos Munkkaalla. Biotehdas Oy on esittänyt tätä, ja RR onkin 
solminut sitä koskevan sopimuksen Biotehtaan kanssa. Sopi-
mus ei kuitenkaan poista kilpailuttamistarvetta. Toisena vaih-
toehtona on jatkaa nykyistä hajautettua mallia. RR pyrkii yh-
dessä IUJ:n ja kuntien vesilaitosten kanssa sopimaan tulevas-
ta yhteistyömallista. 

arviO tOiminnan merkittävimmistä riskeistä 
ja epävarmuustekijöistä
Kanteet liittyen yksityisten omistamien osakkeiden lunastami-
seen on suuri epävarmuustekijä. Pelkästään fuusion aikataulun 
siirtyminen merkitsee lisätyötä ja epävarmuutta. Toisaalta käy-
tettävissä olevalla lisäajalla voidaan fuusio suunnitella parem-
min. 

Pakkausjäteasetuksen täytäntöönpano on suuri epävarmuus-
tekijä. Vaikka juridinen vastuu siirtyy tuottajille, käytännön vas-
tuu asukkaiden silmissä tulee pysymään jätelaitoksilla.  Missä 
määrin siirrytään kerrostaloissa kiinteistökohtaiseen keskitet-
tyyn ja RR:n vastaamaan pakkausjätteiden keräykseen riippuu 
siitä, miten ekopisteillä tapahtuva keräys jatkossa tapahtuu. 

Munkkaan kaatopaikan tuleva käyttö on epävarmuustekijä, 
joskin epävarmuus on hyvin hallittavissa.  Munkkaalla tutki-
taan mahdollisuutta jatkaa kaatopaikkatoimintaa ilman, että 
tarvitaan uutta pinta-alaa. Tämä tapahtuisi käyttämällä hy-

väksi vanhojen kaatopaikanosien ja EU-tasoisen kaatopaikan 
välisiä alueita. Tätä koskeva ympäristölupahakemus on jätet-
ty. Kun jätevoimala aloittaa toimintansa on selvää, että kaato-
paikkatoiminta supistuu olennaisesti ja muuttaa lähes täydel-
lisesti muotoaan. Tässäkin asiassa otettaan huomioon Itä-Uu-
denmaan vastaavat suunnitelmat. Tulevaisuudessa yhteisellä 
toimialueella on enintään yksi kaatopaikka. Tässä yhteydessä 
ei oteta kantaa ylijäämämaiden ja muiden inerttien jätteiden 
kaatopaikkakäsittelyyn, jota IUJ harjoittaa nyt laajemmassa 
mittakaavassa kuin RR. 

Fuusion valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta ennakoitavis-
sa on hankalia ylimenokauden järjestelyjä, kun palvelut yhte-
näistetään. Jätelautakuntien yhdistäminen luo epävarmuutta, 
ja tämä prosessi ei ole vielä edes alkanut. Molemmat lauta-
kunnat ovat joutuneet äänestämään jätteenkuljetuksista, ja 
molempien päätöksistä on valitettu. Ilmapiiri ei siten ole paras 
mahdollinen ajateltuna tulevia yhteisiä haasteita. 

ympäristöasiOiden esittäminen
Yhtiön päätoiminnot keskittyvät Munkkaan jätekeskukseen. 
Jätekeskuksessa muodostui käsiteltäviä jätevesiä 83 900 m3, 
jäteveden keräyksen ja käsittelyn kustannukset olivat 
266 352 €. 

Kaatopaikoista kerätyn kaatopaikkakaasun määrässä ei tapah-
tunut merkittävää muutosta, ja kerätystä kaatopaikkakaasus-
ta hyödynnettiin 74 % lämmityksessä sekä sähkön tuotannossa. 
Vuonna 2012 käyttöönotetulla kaasumoottorilla tuotettiin säh-
köä 580 kWh. Kaasunkäsittelyjärjestelmän kokonaiskustannuk-
set olivat 62 652 €, josta investointien osuus oli 15 780 €.

Yhtiö kirjaa jälkihoitovarausta, jolla kustannetaan kaatopai-
kan jälkihoito tulevaisuudessa. Jälkihoitovarausta kirjattiin 
830 322,90 €. Yhtiö sulkurakentaa kahta käytöstä poistettua 
vanhaa kaatopaikan osaa, ja tästä aiheutuneet kustannukset 
olivat 97 370,50 €.

Yhtiön koko toiminnan ympäristötarkkailun kustannukset oli-
vat 112 658 €. 

Yhteenlasketut ympäristökustannukset olivat 2 143 159 €, jois-
ta investointien osuus oli 741 426 €.

ympäristötarkkailun kustannusten 
seuranta:

 2013 2012 2011
Tarkkailukustannukset (1000 €) 113 90 99
Osuus liikevaihdosta % 0,8 0,7 0,7

HALLITUKSEN        TOIMINTAKERTOMUS 2013
TILIKAUSI 1.1.2012 – 31.12.2012
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arviO ja tunnusluvut talOudellisesta 
asemasta ja tulOksesta sekä muista 
liiketOiminnan kehittymiseen vaikuttavista 
seikOista 

Yhtiön toiminta oli voitollista ja yhtiön vakavaraisuus ja maksu-
valmius hyviä. 

yhtiön talOudellista asemaa ja tulOsta 
kuvaavat tunnusluvut:

 2013 2012 2011
Liikevaihto (1000 €) 13 528 13 512 13 772
Liikevoitto (1000 €) 375 633 1 270
Liikevoiton osuus liikevaihdosta % 2,8 4,7 9,2
Oman pääoman tuotto % 0,9 3,5 7,7

Omavaraisuusaste % 59,7 61,6 61,1

henkilöstö

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

 2013 2012 2011
Keskimääräinen 
lukumäärä tilikaudella 30 30 30
Tilikauden palkat
ja palkkiot (1000 €) 1 183 1 194 1 157

 

hallituksen esitys yhtiön vOittOa kOskeviksi 
tOimenpiteiksi

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tulos 90 390,47 euroa 
jätetään tulostilille. 

yhtiön Osakkeet 
Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia 
koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset.
 
Yhtiön osakepääoma  2013 2012 
osakelajeittain
Sarja (1 ääni/osake) 18 380 kpl 18 380 kpl

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin.

yhtiön OrganisaatiO, jOhtO ja 
tilintarkastaja 
Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuoden 2013 lopussa puheenjoh-
taja Ulla Lindström-Dahl, Raaseporin kaupunki, varapuheen-
johtaja Tuija Sundberg, Vihdin kunta, Jussi Patinen, Lohjan 
kaupunki, Jaakko Laiho, Hangon kaupunki, Markku Ahjoniemi, 
Karkkilan kaupunki, Hannu Haapa, Nummi-Pusulan kunta ja 
Mikael Carlberg, Inkoon kunta. Yhtiön toimitusjohtajana toimi 
Stig Lönnqvist. Yhtiön tilintarkastajiksi on valittu BDO Yhtiötar-
kastus Oy, HTM-yhteisö, josta päävastuulliseksi nimetty Vesa 
Toivonen, HTM

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS  2013
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TULOSLASKELMA  2013

31.12.2013 31.12.2012
vastaavaa
pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 1 269,58 2 654,58
  muut pitkävaikutteiset menot 271 279,82 291 648,63
   272 549,40 294 303,21
 Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet 475 024,95 475 024,95
  Rakennukset ja rakennelmat 1 626 580,42 1 864 267,19
  Koneet ja kalusto 778 481,07 835 895,82
  muut aineelliset hyödykkeet 3 314 784,34 3 603 193,54
   6 194 870,78 6 778 381,50
  Sijoitukset
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 0,00
  muut osakkeet ja osuudet 35 458,57 35 458,57
pysyvät vastaavat yhteensä 6 502 878,75 7 108 143,28
vaihtuvat vastaavat
 Saamiset
 Pitkäaikaiset
 Lainasaamiset 0,00 0,00
   0,00 0,00
 Lyhytaikaiset
  Myyntisaamiset 3 921 301,55 4 209 155,42
  Lainasaamiset 0,00 264,01
  Siirtosaamiset 447 669,62 554 501,71
   4 368 971,17 4 763 921,14
 Rahoitusarvopaperit
  Muut arvopaperit 2 000 000,00 0,00
   2 000 000,00 0,00
 Rahat ja pankkisaamiset 4 374 490,93 4 747 101,32
   10 743 462,10 9 511 022,46
vastaavaa yhteensä  17 246 340,85 16 619 165,74

vastattavaa
Oma pääoma
 Osakepääoma 1 278 900,99 1 278 900,99
 Ylikurssirahasto 69 629,80 69 629,80
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 070,80 10 070,80
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 8 710 928,97 8 365 335,73
 Tilikauden voitto (tappio) 90 390,47 345 593,24
Oma pääoma yhteensö 10 159 921,03 10 069 530,56

tilinpäätössiirtojen kertymä
 Poistoero  178 172,60 216 627,92
 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00
tilinpäätössiirtojen kertymä 178 172,60 216 627,92

pakolliset varaukset
 Muut pakolliset varaukset 4 128 135,50 3 035 905,35
pakolliset varaukset 4 128 135,50 3 035 905,35

vieras pääoma
 Pitkäaikainen
  Lainat  rahoituslaitoksilta 473 690,00 578 952,00
  Ostovelat 0,00 0,00
 Pitkäaikainen vieras pääåoma yhteensä 473 690,00 578 952,00
 Lyhytaikainen
  Lainat rahoituslaitoksilta 105 262,00 373 589,00
  Saadut ennakot 55,12 27,50
  Ostovelat 810 116,64 928 350,38
  Muut velat 986 466,08 1 056 512,68
  Siirtovelat 404 521,88 359 670,35
 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 306 421,72 2 718 149,91
vieras pääoma yhteensä 2 780 111,72 3 297 101,91
vastattavaa yhteensä  17 246 340,85 16 619 165,74

t a s e
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TASE  2013

31.12.201231.12.2013tulOslaskelma

liikevaihto  13 527 928,25 13 511 786,69
Liiketoiminnan muut tuotot 92 379,83 234 228,94
materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
 Ostot tilikauden aikana -4 125,52 -3 444,44
 ulkopuoliset palvelut -5 356 891,64 -4 953 000,39
   -5 361 017,16 -4 956 444,83
henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot -1 182 910,42 -1 193 621,02
 Henkilösivukulut
  Eläkekulut -222 338,12 -213 862,85
  Muut henkilösivukulut -38 147,57 -48 387,48
   -1 443 396,11 -1 455 871,35
poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot -1 499 847,76 -1 639 188,69
   -1 499 847,76 -1 639 188,69
liiketoiminnan muut kulut -4 941 279,52 -5 061 139,67

liikevoitto (-tappio) 374 767,53 633 371,09

rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
 Muilta
  Muut korko- ja rahoitustuotot
 Muilta  101 627,91 104 879,71
  Korkokulut ja muut rahoituskulut
 Muille  -28 422,98 -44 968,62
   73 204,93 59 911,09

voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 447 972,46 693 282,18

voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 447 972,46 693 282,18

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 38 455,32 37 024,17
   38 455,32 37 024,17
Vapaaehtoisten varausten muutos
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys 0,00 0,00

Tuloverot  -396 037,31 -384 713,11

tilikauden voitto (tappio) 90 390,47 345 593,24
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RAHOITUSLASKELMA  2013
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liiketoiminnan rahavirta
liikevoitto  374 767,53 633 371,09
 Oikaisut
  Suunnitelman mukaiset poistot 1 499 847,76 1 639 188,69
  Pakollisten varausten muutos 1 092 230,15 793 861,20
  Rahoitustuotot ja -kulut 73 204,93 59 911,09
  Satunnaiset erät 0,00 0,00
 rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 040 050,37 3 126 332,07

Käyttöpääoman muutos:
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis(-) / väh(+) 394 685,96 -130 851,16
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+) / väh(-) -143 401,19 -79 432,04
 liiketoiminnan rahavirta ennen veroja 3 291 335,14 2 916 048,87
 Välittömät verot -396 037,31 -384 713,11

 liiketoiminnan rahavirta 2 895 297,83 2 531 335,76

investoinnit
 Lisäykset  -894 583,23 -1 179 664,03
 Vähennykset 0,00 0,00
investoinnit yhteensä -894 583,23 -1 179 664,03

Kassavirta ennen rahoitusta 2 000 714,60 1 351 671,73

rahoituksen rahavirta
  Pitkäaikaisten saamisten lis(-) / väh(+) 0,00 0,00
  Lyhytaikaisten lainasaamisten lis(-) / väh(+) 264,01 3 445,99
  Talletusten lis(-) / väh(+) -2 000 000,00 0,00
  Pitkäaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) -373 589,00 -627 195,83
  Lyhytaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) 0,00 0,00
  Lunastetut omat osakkeet 0,00 0,00
  Maksullinen osakeanti 0,00 10 070,80
  Maksetut osingot 0,00 0,00
rahoituksen rahavirta yhteensä -2 373 324,99 -613 679,04

Rahavarojen lisäys(+) / vähennys(-) -372 610,39 737 992,69
Rahavarat tilikauden alussa 4 747 101,32 4 009 108,63
rahavarat kauden lopussa 4 374 490,93 4 747 101,32

Tilikauden 1.1.2013 – 31.12.2013 tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoonsa.

jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.  
Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja  
jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.

käyttöomaisuushyödyke  arvioitu  poistoprosentti poistomenetelmä
 pitoaika/vuotta 
Muut pitkävaikutteiset 10 10% tasapoisto
Atk-ohjelmat 5 20% tasapoisto
Rakennukset, rakennelmat 5 – 20 5– 20%  tasapoisto
Koneet ja kalusto 3– 5 25% menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet 10– 20

r a h O i t u s l a s k e l m a

L I I T E T I E D O T
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aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
 Aineettomat oikeudet
 Hankintameno tilikauden alussa 117 177,04 117 177,04
  Lisäykset 0,00 0,00
 Hankintameno tilikauden lopussa 117 177,04 117 177,04

 Kertyneet poistot tilikauden alussa -114 522,46 -113 137,46
  Tilikauden poisto -1 385,00 -1 385,00
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa -115 907,46 -114 522,46
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 269,58 2 654,58
 
 Muut pitkävaikutteiset menot
 Hankintameno tilikauden alussa 754 336,05 741 536,05
  Lisäykset 18 096,24 12 800,00
 Hankintameno tilikauden lopussa 772 432,29 754 336,05

 Kertyneet poistot tilikauden alussa -462 687,42 -422 632,85
  Tilikauden poisto -38 465,05 -40 054,57
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa -501 152,47 -462 687,42

 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 271 279,82 291 648,63

t u l O s l a s k e l m a a  k O s k e v a t  l i i t e t i e d O t

t a s e e n  v a s t a a v i a  k O s k e v a t  l i i t e t i e d O t

LI ITETIEDOT  2013

poistot ja arvonalennukset
Suunnitelman mukaiset poistot 1 499 847,76 1 639 188,69
varaukset
Pakolliset varaukset
 Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito 3 579 621,71 2 828 080,74
 Betonijätteen murskaus 88 378,79 207 824,61
 Jätteenpolttovaraus 460 135,00 0,00
 Pakolliset varaukset yhteensä 4 128 135,50 3 035 905,35

Pakollisten varausten muutos
 Jälkihoitovarauksen lisäys 830 322,90 812 103,00
 Jälkihoitovarauksen vähennysa -78 781,93 -90 641,65
 Betonijätteen murskausvarauksen lisäys 88 378,79 72 399,85
 Betonijätteen murskausvarauksen vähennys -207 824,61 0,00
 Jätteenpolttovarauksen lisäys 460 135,00 0,00
Pakollisten varausten muutos yhteensä 1 092 230,15 793 861,20

rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
 Muilta  101 628,42 104 879,71
Korkokulut ja muut rahoituskulut
 Muilta  -28 422,98 -44 968,62
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 73 205,44 59 911,09

tuloverot
 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -396 037,31 384 713,11
 Aikaisempien vuosien veron oikaisu 0,00 0,00
Tuloverot yhteensä -396 037,31 384 713,11

lakisääteisen ja markkinehtoisen toiminnan erittely
 tulot kustannukset tulos
Lakisääteinen toiminta 93,10% 93,06% 98,44%
Markkinaehtoinen toiminta 6,90% 6,94% 1,56%
Yhteensä 100,00% 100,00% 100,00%
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LI ITETIEDOT  2013

Oma pääoma 
 Osakepääoma tilikauden alussa 1 278 900,99 1 278 900,99
 Osakepääoma tilikauden lopussa 1 278 900,99 1 278 900,99
 Osakepääoma yhteensä 1 278 900,99 1 278 900,99

 Ylikurssirahasto tilikauden alussa 69 629,80 69 629,80
 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa 69 629,80 69 629,80

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
  Tilikauden alussa 10 0070,80 0,00
  Tilikauden lopussa 10 0070,80 10 070,80

 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa 8 710 928,97 8 365 335,73
 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa 8 710 928,97 8 365 335,73
  Tilikauden tulos 90 390,47 345 593,24
 Yhteensä  8 811 390,24 8 720 999,77

 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 8 811 390,24 8 720 999,77

Yhtiön osakepääoma osakelajeittain
 Sarja  Kpl Yhteensä
 (1 ääni /osake) 18 380 1 278 900,99

maa- ja vesialueet
 Hankintameno tilikauden alussa 475 024,95 475 024,95
  Lisäykset 0,00 0,00
 Hankintameno tilikauden lopussa 475 024,95 475 024,95
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 475 024,95 475 024,95

rakennukset ja rakennelmat
 Hankintameno tilikauden alussa 5 764 631,95 5 744 071,61
  Lisäykset 0,00 20 560,34
  Vähennykset 0,00 0,00
 Hankintameno tilikauden lopussa 5 764 631,95 5 764 631,95

 Kertyneet poistot tilikauden alussa -3 900 364,76 -3 658 423,79
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,00 0,00
  Tilikauden poisto -237 686,77 -241 940,97
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa -4 138 051,53 -3 900 364,76
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 626 580,42 1 864 267,19

koneet ja kalusto
 Hankintameno tilikauden alussa 3 747 832,60 3 577 928,29
  Lisäykset 176 539,45 169 904,31
  Vähennykset -4 985,00 0,00
 Hankintameno tilikauden lopussa 3 919 387,05 3 747 832,60

 Kertyneet poistot tilikauden alussa -2 911 936,78 -2 673 461,35
  Tilikauden poisto -228 969,20 -238 475,43
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa -3 140 905,98 -2 911 936,78
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 778 481,07 835 895,82

muut aineelliset hyödykkeet
 Hankintameno tilikauden alussa 13 749 205,59 12 772 806,21
  Lisäykset 704 932,54 976 399,38
  Vähennykset 0,00 0,00
 Hankintameno tilikauden lopussa 14 454 138,13 13 749 205,59

 Kertyneet poistot tilikauden alussa -10 146 012,05 -9 028 679,33
  Tilikauden poisto -993 341,74 -1 117 332,72
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa -11 139 353,79 -10 146 012,05
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 314 784,34 3 603 193,54 

käyttöomaisuuden verotusarvot
 Maa- ja vesialueet 445 395,81 445 395,81
 Rakennukset ja rakennelmat 1 626 580,42 1 864 267,19
 Osakkeet ja osuudet 35 458,57 35 458,57

 Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo.
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LI ITETIEDOT  2013
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t a s e e n  v a s t a a v i a  k O s k e v a t  l i i t e t i e d O t

pakolliset varaukset 
Muut pakolliset varaukset 4 128 135,50 3 035 905,35

Yhtiön taseeseen sisältyvät pakolliset varaukset muodostuvat yhtiön kaatopaikan  
maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista, kerätyn betonijätteen murskauksesta sekä jätteenpolton kuluista,  
jotka toteutuvat tulevina tilikausina.

vieras pääoma
Pitkäaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 473 690,00 578 952,00
 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 473 690,00 578 952,00

 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin
 viiden vuoden kuluttua. 0,00 157 904,00

Lyhytaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 105 262,00 373 589,00
 Saadut ennakot 55,12 27,50
 Ostovelat  810 116,64 928 350,38
 Muut velat
  Ennakonpidätys- ja stm-velat 28 906,68 25 292,35
  Arvonlisäverovelka 465 450,06 502 961,44
  Jäteverovelka 491 970,00 528 120,00
  Muut velat 139,34 138,89
 Siirtovelat
  Jaksotetut kulut 83 516,60 46 453,53
  Palkkavelkajaksotukset 314 187,00 303 328,00
  Vuokrajaksotukset 0,00 0,00
  Korkojaksotukset 6 818,28 9 888,82
  Verojaksotukset 0,00 0,00
 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 2 306 421,72 2 718 149,91

vakuudet ja vastuusitoumukset
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset
 Kiinteistökiinnitykset 4 kpl 0,00 200 000,00
 Säilytyksessä Danske Bank Oy
 Yrityskiinnitykset 2 kpl 1 000 000,00 1 000 000,00
 Nordea Pankki Suomi Oyj, luottolimiittisopimus
Talletusvakuudet 73 296,80 99 596,80

Taseeseen sisältymättömät leasingvastuut
 Alkaneelta tilikaudelta maksettavat 114 997,56 153 293,72
 Myöhemmin maksettavat 96 955,60 111 128,76
 Yhteensä  211 953,16 264 422,48

muut vastuusitoumukset
  Munkkaan jätekeskus- ja  
  kaatopaikkatoiminnan ympäristölupa
  Uudenmaan ympäristökeskus /  
  Lohjan kaupungin sitoumus (KV §127/12.12.2007) 1 600 000,00 1 600 000,00
  Uudenmaan ympäristökeskus /  
  Lohjan kaupungin sitoumus (KV §27/14.04.2010) 667 000,00 667 000,00
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LI ITETIEDOT  2013

erittely arvonlisäveron tarkistusvastuusta tase-erittäin

   Investointimeno Investoinnin alv Vuotuinen osuus
Muut aineelliset  vuosi 2009 1 390 799,58 305 975,91 30 597,59
hyödykkeet  vuosi 2010 191 908,94 44 073,51 4 407,35
  vuosi 2011 470 239,06 108 154,98 10 815,50
  vuosi 2012 976 399,38 224 571,86 22 457,19
  vuosi 2013 707 549,94 169 811,99 169 821,20

Rakennukset ja  vuosi 2009 27 205,80 5 985,28 598,53
rakennelmat  vuosi 2010 156 540,00 34 885,60 3 488,56
  vuosi 2011 22 496,96 5 174,30 517,43
  vuosi 2012 20 560,34 4 728,88 472,89
  vuosi 2013 0,00 0,00 0,00

liitetiedot tilintarkastajan palkkioista
 Tilintarkastuspalkkiot 4 225,00 4 116,75
 Veroneuvonta 0,00 993,00
 Todistukset ja lausunnot 0,00 500,00
 Muut palkkiot 0,00 150,00
 Yhteensä  4 225,00 5 759,75

liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä  
tilikauden aikana henkilöryhmittäin 
Toimihenkilöt  22 21
Työntekijät  8 9

henkilöstökulut
 Palkat  1 168 910,42 1 179 421,02
 Palkkiot  14 000,00 14 200,00
 Eläkekulut 222 338,12 213 862,85
 Muut henkilösivukulut 152 886,68 146 841,58
 Yhteensä  1 558 135,22 1 554 325,45
 Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset.

johdon palkat ja palkkiot
Hallituksen jäsenet 14 000,00 14 200,00

tiedot konsernisuhteista:
Yhtiö kuuluu Uusi Rosk’n Roll Oy Ab:n konserniin tytäryhtiönä.
Uusi Rosk’n Roll Oy Ab:n omistusosuus on 99,62 % ja yhtiön kotipaikka on Lohja.
Konsernitilinpäätös on nähtävillä yhtiön osoitteessa; Ankkurikatu 8, 08100 Porvoo.



30 ROSK´N ROLL

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lohjalla 18.3.2014

Vesa Toivonen, HTM
BDO Yhtiötarkastus Oy
HTM-Yhteisö

ALLEKIRJOITUKSET  2013

t i l i n p ä ä t ö k s e n  j a  t O i m i n t a k e r t O m u k s e n  
p ä i v ä y s  j a  a l l e k i r j O i t u k s e t

Lohjalla 11.3.2014

Ulla Lindström-Dahl Tuija Sundberg
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja

Markku Ahjoniemi Mikael Carlberg

Hannu Haapa  Jaakko Laiho

Jussi Patinen

Jukka Paavilainen
toimitusjohtaja
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LI ITETIEDOT  2013

kirjanpitOkirjat

Tasekirja sidottuna kirjana ja tase-erittelyt nidottuna
ATK-tuloslaskelma
ATK-tase
ATK-päiväkirjat
ATK-pääkirjat
ATK-myyntireskontra
ATK-ostoreskontra

Kassakirja nidottuna kirjana

Tositelajit ja säilyttämistapa

Pankkitositteet, Nordea 10 paperitositteina
Pankkitositteet, Sampo 17 paperitositteina
Pankkitositteet, Osuuspankki 15 paperitositteina
Ostotositteet 23 sähköinen arkistointi
Myyntitositteet 70 atk-listaukset
Myyntireskontran suoritukset 71 atk-listaukset
Arvonlisäverokirjaukset 80 atk-listaukset
Sosiaalikulujaksotukset 85 atk-listaukset
Muistiotositteet 90 paperitositteina
Sisäiset kulusiirrot 95 atk-listaukset

l u e t t e l O t  k i r j a n p i t O k i r j O i s t a  j a  t O s i t e l a j e i s t a
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rOsk´n rOll Oy ab:n yhtiökOkOukselle

Olemme tilintarkastaneet Rosk'n Roll Oy Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.-31.12.2013. 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 riit-
tävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaises-
ti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjan-
pito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuk-
sesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja 
suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuk-
sessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, 
josta saattaa seurata  vahingonkorvausvelvollisuus  yhtiötä  kohtaan,  taikka  rikkoneet  osakeyhtiölakia  tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, jo-
hon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioi-
dessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot anta-
van tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 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 toimintakertomuksen 
yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä.

lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja talo-
udellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

   Lohjalla 18. 03. 2014
   BDO Yhtiötarkastus Oy

   Vesa Toivonen, HTM
   BDO Yhtiötarkastus Oy 
   HTM-Yhteisö
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TILINTARKASTUSKERTOMUS  2013
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