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Keskeiset tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 

Materiaalivirrat     

Sekalainen yhdyskuntajäte, kg/as 312 322 352 344 

Erilliskerätty biojäte, kg/as 29,4 29,2 29,9 29,3 

Vaaralliset jätteet kotitalouksista, kg/as 14,7 14,0 14,2 14,1 

 
  

  

Ympäristö 
  

  

Ympäristövaikutukset ilma 
  

  

Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteen-
otolla, (%) 

7 6 14 
9 

Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste, 
(%) 

100 68 10 
74 

Ilmastovaikutuksen torjunta energiahyödyntämisellä, 
t (CO2-ekv) 

8 900 11 004 6 487 
5 348 

Ympäristövaikutukset, vesi 
  

  

Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden  
kokonaistyppikuormitus, (AVL) 

1 400 2 148 1 884 
2 973 

Omalle puhdistamolle johdetun veden kokonaistyppi-
kuormitus, (AVL) 

2 000 1 927 2 436 
1 934 

Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle johdetun  
veden kokonaistyppikuormitus, (kg) 

255 178 341 
229 

 
  

  

Henkilöstö 
  

  

Kaikki henkilötyövuodet (htv) 29,5 29,0 30 28 

Keskimääräinen työsuhteen pituus (v) 7,7 9,1 10,5 10,5 

Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 42,6 43,8 45,6 46 

Koulutus, ylempi korkeakoulututkinto (%) 25 24 28 29 

Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto (%) 47 31 43 46 

Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 719 569 548 612 

Liikevaihto (€/htv) 39 831 432 034 459 055 519 684 

 
  

  

Talous 
  

  

Toiminnan laajuus ja luonne  
  

  

Kokonaisliikevaihto (€/as) 87,6 93,4 102,0 99,9 

Myynnin osuus liikevaihdosta (%) 3,3 3,6 4,1 4,7 

Ostettujen palvelujen osuus liikevaihdosta (%)  46,4 43,2 42,1 45,0 

Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta (%)  12,0 11,0 10,2 10,8 

Jäteveron osuus liikevaihdosta (%) 13,4 12,6 16,7 16,1 

Taseen loppusumma (€) 15 439 979 15 212 059 16 213 293 16 213 293 

Toiminnan kannattavuus, omavaraisuus ja tehokkuus 
  

  

Liiketulos liikevaihdosta (%) 7,2 9,2 9,2 4,7 

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 7,7 10,4 11,9 6,5 

Omavaraisuusaste (%) 54,6 60,3 61,1 60,3 
 

     

 

 



    Vuosikertomus  3 (19) 
     
 
    31.5.2013 
 

Toimitusjohtajan katsaus: Fuusiota valmisteltiin 
 

Yhtiömme historian eräs merkittävimmistä päätöksistä tehtiin vuonna 2012. Sil-
loin päätettiin fuusioitua Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa. Päätöstä edelsi 
laaja selvitys, jonka pohjalta jokainen kunta niin idässä kuin lännessä päätti yk-
simielisesti hyväksyä fuusion. Tämän jälkeen yhtiökokouksilla oli helppo tehtävä 
siunata yhdistyminen. Johtuen yhtiömme 0,38 prosentin yksityisestä omistuk-
sesta menettelytapa jouduttiin rakentamaan kaksivaiheisena ja oli siten tavallis-
ta fuusiota monimutkaisempi. Tämä ei kuitenkaan pelottanut kuntaomistajiam-
me. Fuusion edut näyttävät niin selviltä. Erityistä ennakkoluulottomuutta päättä-
jät osittivat siinä, että vaikka yhdistyvillä yhtiöillä ei ole maantieteellistä rajaa 
keskenään, hanke eteni rivakasti eikä tätä asiaa nostettu esille ongelmana. Ehkä 
kuntahallinnossa laajemminkin voitaisiin ottaa tällaisesta yhteistyöstä esimerk-
kiä? 
 
Fuusion eräs huono puoli on sen vaatima pitkä valmisteluaika. Realistista on 
odottaa, että olisi olemassa uusi yhdistynyt yhtiö mutta nimeltään Rosk’n Roll Oy 
Ab vuoden 2014 alusta. Joskus tuntuu, että kertarysäys yksityiseen malliin olisi 
ollut helpompi ainakin henkilökunnan kannalta, mutta siitähän me emme kos-
kaan saa varmuutta.  
 

Pienomistajat aiheuttavat muutoskitkaa  

Suomalaiseen jätehuoltoperinteen mukaisesti yksityinen jätehuoltoyritys on jät-
tänyt kaksikin kannetta käräjäoikeuteen fuusiota vastaan. Luotamme siihen, että 
kanteet hylätään. Olisi terveen järjen vastaista jos yksityinen yritys, joka omistaa 
0,05 prosenttia osakkeista, saisi epäsuorasti määrätä yhtiön keskeisestä strate-
gisesta linjasta. En pysty löytämään kanteista yhtään sen jättäjän näkökulmasta 
myönteistä motiivia kanteelle. Myönteisenä motiivina näkisin, jos esimerkiksi 
osingonjako poistuisi tai että valittajan mahdollisuudet saada uudelta yhtiöltä 
töitä vähenisivät nykytilanteeseen verrattuna. Osinkoa ei ole jaettu ja yhtiömme 
voi antaa töitä vain julkisen hankintakilpailun perusteella, jossa ei voi suosia 
omaa osakkeenomistajaa. Jäljelle jää vain negatiivisia motiiveja, joilla ilmeisesti 
halutaan häiritä kuntayhteistyön kehittymistä. Tämä on taas kerran surullinen 
episodi Suomen jätehuollon historiassa. Perusongelma on jätelaissa: vieläkään ei 
uskallettu poistaa laista kaikkien riitojen äitiä, sopimusperusteista jätteenkulje-
tusta, vaikka sitä järjestelmää ei tunneta muualla Euroopassa.  
 

Lautakunta koko alueelle 

Eräs vuoden kohokohdista oli Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan laajeneminen 
jätelain mukaisesti niin, että myös Lohja on nyt siinä mukana. Tämä antaa edelly-
tyksiä edelleen tehostaa ja yhtenäistää käytäntöjä. Aiemmin kuntien päätöksen-
tekoon kohdistunut painostus siirtyy tosin nyt jätelautakunnan jäseniin.  
 
Vuoden 2012 taloudellinen tulos oli tavoitteen mukainen, siitä huolimatta, että 
maksujen korotukset olivat hyvin maltillisia ja jäivät jopa alle kustannusten nou-
sun. Tämä osoittaa, että kilpailu toimii ja että työn tuottavuus on edelleen kehit-
tynyt myönteisesti. On syytä muistuttaa, että yhtiömme eräs ydinosaamisalue on 
jätehuoltopalveluiden ulkoistaminen ja kilpailuttaminen.  
 

Stig Lönnqvist, toimitusjohtaja 
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Perustietoa yhtiöstä 
Rosk’n Roll Oy Ab on 99,6-prosenttisesti kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Se 
järjestää kunnalliset jätehuoltopalvelut Länsi-Uudenmaan 135 000 asukkaalle ja 
19 200 vapaa-ajan asunnolle.  
Yhtiön tehtäviä ovat jätehuollon suunnittelu, kehitys ja koordinointi, kierrätyk-
sen järjestäminen, vaarallisista jätteistä huolehtiminen, yhteisen alueellisen kaa-
topaikan ja jätteenkäsittelylaitosten ylläpito, biojätteiden erilliskeräys, jätepiste-
verkoston rakentaminen ja ylläpito, sekajätekuljetusten kilpailutus sekä neuvon-
ta ja tiedotus. Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja kunnalliset jätehuoltomäärä-
ykset. 
Seitsemässä kunnassa ja Lohjan kaupungin Sammatin, Nummen, Saukkolan ja 
Pusulan kaupungiosissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus (ei muualla Loh-
jalla eikä Karjalohjan kaupunginosassa), jonka yhtiö on käytännössä organisoi-
nut. 

 

OSAKASLUETTELO 31.12.2012  

Osakepääoma 1 278 900,99 €   

Osakas kpl/st % 

Uusi Rosk’n Roll Oy * 18 310 99,62 

Kunnat yhteensä 18 310 99,62 

Lehmijärven Romu ja Rauta Oy 10 0,054 

Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky 10 0,054 

Martti Poutiainen Oy 50 0,272 

Yksityiset yhteensä 70 0,38 

   Yhteensä 18 370 100,00 
 

*) Omistajina Länsi-Uudenmaan kunnat yli 99% osuudella 
 

Kehityshankkeet ja rakentaminen  

Munkkaan jätekeskuksen läjitysalueella käsitellään kaikki länsiuusmaalaisten 
sekajätteet. Keväällä 2012 solmittiin Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa kaksivuo-
tinen sopimus Munkkaan läjitysalueen pystyeristeseinien korottamisesta. Vuosi-
na 2012–2013 toteutettavan urakan arvo on lähes 1,1 miljoonaa euroa. Pysty-
eristeiden korottamiseen maavallia vasten saatiin ympäristölupa elokuussa 
2012. Lupa antaa mahdollisuuden hyödyntää lajiteltua betoni- ja tiilijätettä pys-
tyeristeen tukirakenteissa.  
Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen tehostui helmikuussa 2012, kun yhtiö sai 
käyttöönsä 200 kW:n sähköntuottoon pystyvän kaasumoottorin.  Sähköä tuotet-
tiin vuoden 2012 aikana yhteensä 645 MWh. 
Syksyllä 2010 aloitettua suunnitteluhanketta nykyisen ja vanhimman täyttöalu-
een välisen kanjonin hyödyntämiseksi jatkettiin. Hankkeen ympäristölupahake-
mus jätettiin keväällä 2013. Toteutuessaan hanke lisää kaatopaikkatilavuutta ja 
parantaa vanhan läjitysalueen vesienhallintaa sekä vähentää ympäristöriskejä. 
 
Hangon kompostointilaitoksen toiminnan päättymisen vuoksi lietteiden käsitte-
lyyn luotiin uusi ulkoistettu toimintamalli. Lietteiden käsittely ja kuljetus kilpai-
lutettiin kolmena eri urakkana. Tuloksena Hangon ja Raaseporin lietteet ohjau-
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tuivat Biovakka Suomen Turun biokaasulaitokselle, Lohjan lietteet Envor Bio-
techille Forssan Biokaasulaitokselle ja Vihdin lietteiden käsittely tullaan toteut-
tamaan uudella ravinteet säilyttävällä menetelmällä paikallisesti Ekolannoite 
Oy:n toimesta. 
 
Lohjan Kierrätyskeskuksen kanssa aloitettu kehittämistyö konkretisoitui yhteis-
työksi, jossa Rosk'n Rollin neuvoja jalkautui kerran kuussa Kierrätyskeskuksen 
tiloihin tuomaan jätetietoutta asiakkaille ja henkilökunnalle. Muita yhteistyö-
muotoja etsitään edelleen. 
 
Yrkehögsskola Novian rakennusjätteisiin keskittyvä Circulera! -projekti saatiin 
päätökseen. Projekti lisäsi merkittävästi yhteistyötä kuntien rakennusvalvonnan 
viranomaisten kesken ja lisäsi osallistujien ja kohderyhmänä olleiden rakentaji-
en tietoa rakennusjätteistä ja niiden käsittelymahdollisuuksista. Nyt Lohjan 
Munkkaalle suunnitellaan siirtokuormausasemaa, jonka yhteyteen on mahdollis-
ta rakentaa myös tilat rakennusjätteen lajittelulle. 
 
Yhtiö toimi aktiivisesti Jätelaitosyhdistyksen tutkimus- ja kehittämisjaoksessa, 
jonka kautta ohjataan rahoitusta ja työpanosta Suomen jätelaitoksille yhteisesti 
ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin. Vuonna 2012 ajankohtaisia aiheita olivat 
mm. jätehuollon elinkaariarvioinnin ja kuljetuspalvelujen hankintojen ohjeista-
minen, Kierrätys.info -palvelun kehittäminen ja pakkausjätteen keräysvaihtoeh-
tojen selvittely.  
 
Sako- ja umpikaivolietteille suunniteltu keskitetty, mutta kuitenkin sopimuspe-
rusteinen, järjestelmä kaatui Lohjan teknisen lautakunnan useisiin pöydällepa-
noihin. Lohjan liityttyä jätelautakuntaan ja uuden jätelain tultua voimaan asia 
käsitellään uudelleen jätelautakunnassa keväällä 2013.  
 
Neljän alueellisen jätelaitoksen ja St1:n yhteinen hanke selvittää biojätteistä eta-
nolia valmistavan laitoksen perustamisedellytykset pysähtyi. St1 haluaa ensin 
ajaa sisään vastaavan laitoksen Hämeenlinnassa, jossa toisena yksikkönä on me-
taania tuottava biokaasulaitos.  
 
Vantaan jätevoimalassa syntyvän kuonan ja tuhkan käsittelyä selvitettiin yhdes-
sä HSY:n kanssa. Päätökset siirtyivät vuodelle 2013.  
 
Rosk’n Roll on mukana VTT:n vetämässä Kaivanto-hankkeessa, jossa selvitetään 
mahdollisuuksia ja tekniikoita kun vanhoja kaatopaikkoja saneerataan ja suuri 
osa jätteistä viedään muualle (landfill mining). Munkkaan kaatopaikan vanhim-
malla osalla tehdään kairauksia ja lajittelua kesällä 2013.  

 

Investoinnit, €      

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

988 321 1 026 745 694 141 1 692 202 471 252 814 147 1 179 664 
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Jätehuoltopalvelut 
Rosk’n Roll järjestää kuntalaisten kierrätys- ja neuvontapalvelut sekä vaarallis-
ten jätteiden vastaanoton, jotka tuotetaan vuotuisella ekomaksulla. Asuntokoh-
taista ekomaksua maksaa kaikkiaan 83 900 taloutta, joista 64 400 on vakituisia 
ja lähes neljäsosa vapaa-ajan asuntoja. 
Alueellisena jätehuollon viranomaisena toimi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 
eli Roskaraati, johon kuuluvat kaikki alueen kunnat Lohjan ja Karjalohjan liityt-
tyä lautakuntaan 2012.  
Rosk’n Roll teetti loppuvuodesta 2012 asiakastyytyväisyystutkimuksen Hangon 
ja Raaseporin alueella. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse noin 300 satun-
naisotannalla valittua Rosk’n Rollin asiakasta. Tutkimuksen mukaan vastaajat 
olivat tyytyväisiä Rosk’n Rollin palveluihin. Rosk’n Rollin sekajätetyhjennyksistä 
annettiin arvosanaksi 4,2 (asteikolla 1-5). Asiakaspalvelu sai niin ikään arvosa-
nan 4,2. Jätehuollon järjestelyjen kokonaisarvosana oli 4,0. 

 

Keräys ja kuljetus 

Rosk’n Roll ylläpitää keskitettyä kunnan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää 
seitsemässä kunnassa. Näissä kunnissa yhtiön kilpailuttamat urakoitsijat tyhjen-
tävät asuinkiinteistöjen ja julkisten rakennusten seka- ja biojäteastiat. Vuonna 
2012 kilpailutettiin kaksi urakka-aluetta. Inkoon ja Siuntion urakan tyhjennykset 
voitti uutena toimijana Grönfors Training Oy ja Raaseporin Karjaan ja Pohjan 
kaupunginosien urakoitsijana jatkoi Lassila & Tikanoja Oyj.  
Yhtiö ylläpitää kiinteitä keräyspaikkoja kuten jäteasemia, haja-asutusalueiden jä-
tepisteitä sekä hyötyjätteille tarkoitettuja ekopisteitä. Lisäksi yritys järjestää 
vaarallisten jätteiden ja metalliromun kiertäviä keräyksiä kahdesti vuodessa. 
Lääkejätteiden vastaanotossa yhteistyötä tehdään apteekkien kanssa. Rosk’n 
Rollin järjestämä lääkejätteiden keräys oli eri puolilla Länsi-Uuttamaata 21 ap-
teekissa. 

 

Jätteiden nouto kotoa ja mökiltä  

Yhtiö järjestää toimialueellaan asuinkiinteistöjen ja julkisten rakennusten seka- 
ja biojätehuollon seitsemässä kunnassa. Vuonna 2012 seka- ja biojäteastioita 
tyhjennettiin 717 000 kertaa 18 jäteautolla. 
 
Sekajätteen asiakasmaksumuutoksena hintoihin vietiin 1.1.2011 noussut jäteve-
ro, joka tuloutetaan kokonaisuudessaan valtiolle. Vuonna 2012 ei tehty muutok-
sia, vaikka jätteenkuljetuksen kuljetuskustannuksia kuvaava indeksi on vuosien 
2011 ja 2012 aikana noussut yli seitsemän prosenttia. Kuljetusurakoitsijoiden 
saamat korvaukset nousivat indeksien mukaisesti.   
 
Sammatin kunta liittyi osaksi Lohjaa vuoden 2009 alussa. Sammatissa on kunnan 
järjestämä keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus, Lohjalla puolestaan sopi-
musperusteinen jätteenkuljetus.  
 
Yhtiöllä on keskeinen rooli sekä jätehuollon viranomaisrekisterin täydentämi-
sessä että ylläpidossa. Vuoden 2012 aikana ekomaksuvelvollisten asiakkaiden 
määrä kasvoi lähes kaksi prosenttia. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 ekomaksu-
velvollisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt yli 12 prosenttia ja maksavien jä-
tepisteasiakkaiden määrä lähes 40 prosenttia. 
 

http://vk2010.rosknroll.fi/sanasto/
http://vk2010.rosknroll.fi/sanasto/
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Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan laatimat jätehuoltomääräykset vaativat, että 
koneellisesti kuormattavassa muovisessa jäteastiassa on pyörät, kahvat ja kansi. 
Jätesäkkitelineet eivät ole enää sallittuja (paitsi Lohjalla ja Karjalohjalla), koska 
säkkien kantaminen ja nostaminen on työturvallisuusriski jäteauton kuljettajalle. 
Vuonna 2012 säkkitelineiden tyhjennysten osuus kaikista sekajätetyhjennyksis-
tä oli enää vain 0,1 prosenttia.  

 

Biojätekeräys on pakollinen vähintään viiden asunnon taloyhtiössä. Biojätetyh-
jennyksiä tekee täysipäiväisesti kaksi jäteautoa. Yhtiö kannustaa omakotiasuk-
kaita omatoimiseen kompostointiin. 

 

Jäteastioiden tyhjennysmäärä (kpl): 
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Sekajätteet asukasta kohti, kg/vuosi 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

357 384 363 312 321 352 344 

 

 

Kiinteät keräyspaikat  

Yhtiön ylläpitämät keräyspaikat löytyvät valtakunnallisesta verkkopalvelusta 
osoitteessa www.kierratys.info, jonne pääsee myös yhtiön kotisivujen kautta. Jä-
telaitosyhdistyksen tuottamasta palvelusta voi hakea lähimmän keräyspaikan si-
jainnin kodin tai kesämökin osoitteen, kerääjän ja jätelajin perusteella. Palvelus-
sa on myös paperin-, kartongin- ja sähkölaitteiden vastaanottopisteitä, jotka ovat 
Suomessa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien vastuulla (ns. tuottajavastuu 
jätehuollossa). 

 

  Jäteasemat 

Yhdeksällä jäteasemalla palvellaan niiden aukioloaikoina asukkaita ja yrityksiä. 
Jäteasemille voi tuoda maksutta kotitalouksien vaarallista jätettä, metalliromua, 
paperia, pakkauslasia, kartonkia, haravointijätettä, puhdasta puuta, risuja ja ok-
sia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Kaatopaikalle päätyvät jätteet ovat mak-
sullisia. Jäteasemien vaiheittainen parantaminen jatkui.  

 

 

 

 

 

 

  Jätepisteet 

Haja-asutusalueiden jätepisteet sekajätteelle ovat olleet yhtiön hoidossa useissa 
kunnissa 90-luvun lopulta lähtien. 160 jätepistettä käytti 13 300 taloutta vuonna 
2012, suurin käyttäjäryhmä on vapaa-ajanasukkaat (75 %). Haasteena on pistei-
den väärinkäyttö: pisteitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuomalla niille 
kuulumatonta jätettä, kuten remonttikuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jättei-
tä. 
 
Pisteillä vastaanotettu jätemäärä on erittäin suuri suhteessa maksavien asiak-
kaiden lukumäärään. Tietyt yksittäiset pisteet roskaantuvat poikkeuksellisen 
paljon.  
 

Jäteasema Jäteasemaurakoitsija  

Hanko  Sabina Poutiainen Ky 

Inkoo ja Karjaa  F:ma Ralf Nyman Ay/Öb 

Karjalohja  Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy 

Karkkila  Eino Helenius Ky 

Pusula Jukka Juvankoski Ky 

Tammisaari  Lassila & Tikanoja Oyj 

Vihti  Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy 

http://vk2010.rosknroll.fi/sanasto/
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Vuonna 2012 aloitettiin Tammisaaren alueen jätepisteiden uudistus, jossa pis-
teille asennetaan syväkeräysastiat. Uudistuksen on tarkoitus valmistua vuoden 
2013 syksyyn mennessä.  
 
Jätepoliisit partioivat pisteillä viidettä kesää. Jätepoliisit jakoivat jätepisteiden 
käyttäjille tietoa jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta sekä tarvittaessa raportoi-
vat viranomaiselle pisteiden väärinkäytöistä. 

 

  Ekopisteet 

Alueella on asukkaiden käytössä yli 130 ekopistettä, joilla kerätään paperia, 
pakkauslasia ja pienmetallia. Useilla pisteillä kerätään myös kartonkia ja vaattei-
ta. Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi. 
Pisteiden lukumäärässä ei tapahtunut muutoksia, mutta yksittäisiä pisteitä kun-
nostettiin ja siirrettiin uuteen paikkaan.  

 

  Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat 

Kodin vaarallisia jätteitä voi viedä maksutta 15 vastaanottopaikkaan ja kaikille 
yhdeksälle jäteasemalle. Vaaralliset jätteet hävitetään turvallisesti. Rosk’n Rollin 
vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelyn urakkaa hoitaa Lassila&Tikanoja Oyj. 

 

  Apteekit 

Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 21 apteekin kanssa. Kodin vanhat 
lääkkeet voi jättää maksutta apteekkiin. 

 

  Joonas ja Romulus -keräystempaukset 

Joonas- ja Romulus- autot keräsivät vaarallisia jätteitä ja metallia keväällä ja ke-
sällä. Kevään 13 päivän kierroksella pysähdyspaikkoja oli 59, kesän yhdeksän 
päivän kierroksella 31. 

 

Vaaralliset jätteet asukasta kohti, kg/vuosi 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

sähkölaitteet 8,8 9,8 9,7 10 9,7 10,2 10,1 

vaaralliset jätteet 3,2 2,8 3,9 4,7 4,3 3,75 4,04 

 

 

Käsittely ja hyödyntäminen 

Munkkaan jätekeskuksessa käsiteltiin valtaosa alueella syntyneestä sekalaisesta 
yhdyskuntajätteestä. Yhtiö ostaa biojätteen käsittelypalvelua Envor Biotech 
Oy:ltä Forssasta ja Kekkilä Oy:ltä (Vapo Oy) Hangosta. Hangon laitoksessa on 
kompostoitu myös jäteveden puhdistamojen lietteitä. Hangon kompostia on käy-
tetty mm. Munkkaan kaatopaikan sulkurakenteissa. Biojätteen ja lietteen vas-
taanotto Hangon laitokseen päättyi vuoden 2012 lopussa.  
Rosk’n Roll kilpailutti Lohjan, Hangon ja Raaseporin kaupunkien jäteveden puh-
distamojen lietteiden käsittelyn. Puhdistamolietteet käsitellään Envor Biotechillä 
Forssassa sekä BioVakka Oy:n laitoksessa Turussa.  

http://vk2010.rosknroll.fi/sanasto/
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Vuonna 2012 Munkkaan jätekeskukseen asennettiin säiliö rasvakaivojätteelle. 
Rasvakaivojäte toimitetaan isoina erinä Euraan käsittelylaitokseen. Prosessin 
jälkeen erotettu vesi johdetaan jätevedenpuhdistamolle käsittelyyn ja rasva hyö-
tykäytetään biokaasulaitoksen energiantuotannossa. 

 

  Munkkaan jätekeskus 

Munkkaan jätekeskuksen läjitysalueen hoitourakkaa jatkoi Bimu Oy kalustonaan 
50 tonnin kaatopaikkajyrä.  
Rosk’n Roll varmistaa jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden sekä kuormantarkas-
tuksin että jätteen tuottajilta vaadittavilla kaatopaikkakelpoisuuslausunnoilla. 
Kuormien tarkastuksessa ja täytöllä suoritetussa rakennusjätteen lajittelussa 
kierrätyskelpoista materiaalia saatiin talteen 98 tonnia (2011: 226 t, 2010: 157 t, 
2009: 191 t, 2008: 100 t ja 2007: 26 t). Kuormista lähetettiin huomautuskirjeitä 
7 kappaletta ja kuormantarkastukseen sekä lajitteluun liittyviä lisälaskuja 23 
kappaletta yhteisarvoltaan 9 285 euroa.  

 

  Materiaalivirrat 

Yhtiö vastaanotti lähes 194 000 tonnia erilaisia jätteitä vuonna 2012. Yhdyskun-
tajätettä kertyi 66 600 tonnia. Vastaanotettujen likaantuneiden maiden määrä oli 
12 000 tonnia. 
Rakennusjätteen määrä vuonna 2012 oli noin 20 500 tonnia. 
Erilaisia hyödyntämiskelvottomia tuotantojätteitä läjitettiin jätetäyttöalueelle 
edellisvuotta enemmän: 29 700 tonnia (2011: 22 900 t). 

 

Vastaanotetut jätteet, tn      

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Yhdyskuntajäte 57 000 61 000 63 000 55 000 63 000 64 000 66 000 

Maa- ja kiviaines 36 000 31 000 24 000 41 000 30 000 67 500 77 000 

Rakennusjäte 9 000 23 000 25 000 22 000 19 000 25 000 20 500 

 

Asiakaspalvelu ja neuvonta 

Kaikki Länsi-Uudenmaan 135 000 asukasta ja kesäasukkaat ovat yhtiön asiak-
kaita. Vuonna 2012 Munkkaan jätekeskuksessa asioi 13 600 maksavaa kotitalo-
usasiakasta ja 24 000 yritysasiakasta. Lisäksi päivittäin kävi keskimäärin 25 
asiakasta tuomassa kotitalouksille maksuttomia jätteitä kuten sähkölaitteita, 
vaarallisia jätteitä tai risuja.  
Jäteneuvonta on lakisääteinen tehtävä, jonka omistajakunnat ovat antaneet yhti-
ön tehtäväksi. Neuvontatilaisuuksia järjestettiin noin 108 ryhmälle ja näin tavoi-
tettujen asiakkaiden määrä oli lähes 4 200. Joka kotiin jaettiin kaksikielinen Ros-
kis-asiakaslehti ja seinäkalenteri.  
Palvelunumeroissa vastattiin asiakkaiden yhteydenottoihin arkisin. Verkkosivu-
jen sähköiset palvelut olivat asiakkaiden käytettävissä vuorokauden ympäri.  
Oppaita ja muuta neuvontamateriaalia on pidetty ajan tasalla.  
Rosk’n Roll järjesti neuvontaprojektina alueen koululaisille kaksi kilpailua. Tuik-
kujahdissa koululaiset keräsivät käytettyjä alumiinisia tuikkukuoria. Kilpailun 
voitti Hangö Centralskolan. ROSK’aVIDEO -kilpailussa alueen koululaiset ja opis-
kelijat tekivät jätehuoltoaiheisia videoita. Kilpailun voitti Vihdin yhteiskoulun 7-
9 g -luokka. 
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  Asiakaspalvelu lukuina: 
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Sosiaalinen vastuu 
Rosk’n Roll työllistää 28 vakituisen ja määräaikaisen työntekijänsä lisäksi välilli-
sesti kymmeniä länsiuusmaalaisia. Yhtiön keskeisistä toiminnoista suuri osa 
hankitaan paikallisilta urakoitsijoilta. 
Rosk’n Rollin henkilökunta on osaavaa ja asiantuntevaa. Ammattitaidon ylläpi-
toon ja kehittämiseen suhtaudutaan innostuneesti. 
Rosk’n Roll pitää aktiivisesti yhteyttä kaikkiin sidosryhmiinsä. Alueen asukkaille 
ja kesäasukkaille, päättäjille, yhteisöille ja muille sidosryhmille välitetään tuoret-
ta tietoa jätehuollosta eri kanavien kautta. Vuosittain yhtiö järjestää myös yleisö-
tapahtumia jäteasemillaan. Keväällä 2012 Rosk’n Roll järjesti yhdessä Lohjan 
omakotiyhdistyksen kanssa jäteasemapäivän Munkkaan jätekeskuksessa. 

 

Henkilökunta 

Rosk’n Roll ostaa suuren osan Länsi-Uudellamaalla tehtävästä jätehuoltotyöstä 
urakoitsijoilta ja edistää näin paikallista työllisyyttä. Suoraan yhtiön palveluk-
sessa työskenteli 28 ihmistä.  
Vuoden aikana järjestettiin trukki- ja tulityökurssi sekä koulutusta palo- ja pelas-
tustöistä.  
Yksi yhtiön työntekijä valmistui diplomi-insinööriksi opiskeltuaan työn ohessa. 
Toiminnan riskinarviointien pohjalta laadittiin riskienhallintaohjelma. Vuoden 
aikana työntekijät osallistuivat lisäksi useisiin taloushallinnon ja jätehuollon 
koulutuksiin. 
Työkykyä ylläpidettiin virkistäytymällä kulttuuritapahtumissa ja liikunnalla. 
Työtyytyväisyyskyselyn perusteella työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa 
omaan työhönsä, jota pidetään vaihtelevana ja hyvin merkittävänä. Kiitosta saa-
vat myös hyvät työskentelyolosuhteet ja työvälineet. Yhtiö kuuluu Palvelulaitos-
ten työnantajayhdistykseen. 

 

Vuorovaikutus 

Rosk’n Rollin keskeiset sidosryhmät ovat länsiuusmaalaiset asukkaat, yrityksen 
henkilökunta, yhteistyökumppanit, päättäjät sekä media. Asukkaiden, kesäasuk-
kaiden, koululaisten, yhdistysten sekä isännöitsijöiden tiedonsaanti on pyritty 
kattamaan yhtiön verkkosivujen, asiakaspalvelun, kirjeiden, Roskis-
asiakaslehden ja seinäkalenterin, jäteneuvontatilaisuuksien, vierailujen ja op-
paiden avulla. Käyttöön on otettu myös sähköinen uutiskirje, jonka kohderyh-
mänä ovat olleet alueen opettajat sekä isännöitsijät. 
Roskis -asiakaslehti jaettiin syksyllä jokaiseen alueen talouteen, lisäksi alueen 
kesäasukkaat saivat sen postitettuna kotiosoitteeseensa. Seinäkalenteri jaettiin 
alueen jokaiseen talouteen marras-joulukuussa. 
Rosk’n Rollin hallituksen sisäisen sekä yrityksen työntekijöiden välisessä vuoro-
vaikutuksessa kokoukset, sähköpostitiedotteet sekä yrityksen verkkosivut ovat 
keskeisessä asemassa.  
Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, kuten kuljetus- ja jäteasemaurakoitsijoi-
hin sekä muihin jätelaitoksiin, hoidettiin neuvotteluissa, vierailuilla sekä erilai-
sissa koulutustilaisuuksissa. 
Kuntapäättäjät, omistajat, viranomaiset sekä Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 
saivat Rosk’n Rollin toiminnasta tietoa erilaisista raporteista, kokouksissa, vie-
railuilla, sähköisistä tiedotteista, vuosikertomuksesta sekä verkkosivuilta. 
Vuonna 2012 Rosk’n Roll tuotti 25 mediatiedotetta.  

 



    Vuosikertomus  13 (19) 
     
 
    31.5.2013 
 

Paikallislehdissä julkaistiin vuoden aikana 287 uutista, joissa aiheena tai tieto-
lähteenä oli Rosk’n Roll. Lisäksi yhtiön asiantuntijoita haastateltiin radio- ja tv-
ohjelmiin ja -uutisiin.  
Länsi-Uudenmaan paikallislehdissä julkaistiin vuoden aikana noin 130 jätehuol-
toon tai Rosk’n Rolliin liittyvää mielipidekirjoitusta.  
Yhtiön palveluja markkinoitiin 20 lehti-ilmoituksella. 
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Ympäristövastuu 
Yhtiö torjuu jätteiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja Länsi-
Uudellamaalla. Jätteen käsittelytoiminnan merkittävin ympäristöhaitta ovat eri-
tyisesti kaatopaikalla syntyvät kasvihuonekaasut, joiden haittaa vähennetään 
kaasun keräyksellä ja vanhojen jätetäyttöjen sulkemisella. 
Munkkaan jätekeskuksen ympäristötarkkailua on toteutettu vuoden 2010 alusta 
uuden tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa päivitettiin keväällä 
2012 kahden vuoden tarkkailutulosten perusteella.  
 

Vaikutukset veteen 

Munkkaan jätekeskuksessa muodostuu jätteiden sijoittamisessa kaatopaikalle li-
kaista vettä. Osa tästä suotovedestä puhdistetaan omalla käänteisosmoosilait-
teistolla. Typestä poistetaan prosessissa 95–97 proenttia (luparaja 90 %). Vettä 
ohjattiin omaan puhdistamoon 47 000 m³. Lohjan kaupungin jätevedenpuhdis-
tamolle johdettiin vettä 72 300 m³. Vuosi 2012 oli erittäin sateinen, mikä näkyi 
myös suotoveden määrässä.  
Jätekeskuksen ja sen lähialueen pohjavesien pinnankorkeutta ja laatua seurattiin 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden pinnankorkeutta seurattiin 11 pohja-
vesiputkesta ja laatua kuudesta pohjavesiputkesta ja kolmesta kaivosta. 
 
Jätekeskuksen pintavesikuormitus kohdistuu Siuntionjoen vesistöön. Vesienkä-
sittely ehkäisee vesien rehevöitymistä, jätekeskuksen typpikuormitusta on vä-
hennetty 90-luvulta alkaen merkittävästi.  
 
Munkkaan jätekeskuksen kuormitus pintavesiin (kg/pvä): 
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*ajanjakson keskimääräinen kuormitustaso 

 

Vaikutukset ilmaan 

  Yhtiö ilmastonmuutoksen torjujana 

Kaatopaikalla syntyvää biokaasua kerätään ja kerätty kaasu käsitellään ja pää-
osin hyödynnetään. Hyödyntäminen toteutetaan käyttämällä kerätty kaasu jäte-
keskuksen tilojen lämmittämiseen ja sähkön tuottamiseen. Vuonna 2012 otettiin 
käyttöön uusi kaasumoottori.  
 

 

  Haju ja pöly 

Kaatopaikalla voivat haista sekä kaatopaikkakaasu että käsiteltävät jätteet. Paras 
keino vähentää kaatopaikan hajuja on lajitella kotona pois sekajätteestä kaikki 
biohajoavat jätteet kuten paperi, kartonki ja ruoantähteet. 
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Kaatopaikkakaasun hajuhaittaa vähennetään kaasun keräyksellä ja käsittelyllä. 
Jätteiden aiheuttamaa hajua vähennetään jätteiden tiivistämisellä ja peittämisel-
lä. 
Yhtiön verkkosivuilla on käytössä lomake, jolla voi ilmoittaa kaatopaikan haju-
havainnoista. Havaintojen avulla seurataan, kuinka usein jätekeskuksen ympä-
ristössä esiintyy hajuja ja minne ne leviävät. Kätevä palautteenantokanava toi 15 
ilmoitusta hajuista (v. 2011: 23 ja vuonna 2010: 31). Yhtiö raportoi hajupalaut-
teista jätekeskuksen ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. 
Hangon jäteaseman naapurustosta otettiin yhteyttä hajuista kerran.  
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Taloudellinen vastuu  
Kunnallisena yhtiönä Rosk’n Roll ei tavoittele voittoa eikä jaa osinkoa. Palvelui-
hin ei käytetä verovaroja, vaan ne rahoitetaan asiakkailta kerättävin jätemak-
suin, joita ovat ekomaksu, sekajätetyhjennykset tai jätepisteen vuosimaksu, bio-
jätetyhjennykset ja kaatopaikkamaksut. Jätemaksutulot käytetään jätehuollon 
järjestämiseen.  
Kiinteistön saamaan bio- ja sekajätelaskuun sisältyvät jätteen kuljetus ja käsitte-
ly. Sekajätemaksuun sisältyy astian tyhjennys autoon, kuljetus käsittelypaikalle, 
sekä asiakkaan omien että Rosk’n Rollin vuokraamien astioiden pesu, jätteen 
vastaanotto ja punnitus Munkkaan jätekeskuksessa, kaatopaikan rakentaminen, 
hoito ja jälkihoito sulkemisen jälkeen, kaatopaikan vesienhallinta- ja kaasunke-
räysjärjestelmät, valtion jätevero 40 euroa tonnilta sekä järjestelmään sisältyvä 
logistiikkajärjestelmä, laskutus, asiakaspalvelu ja neuvonta.  
Rosk’n Roll ylläpitää keskitettyä kunnan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää 
seitsemässä kunnassa. Näissä kunnissa jäteastioiden tyhjennysmaksut olivat lä-
hellä valtakunnallisia keskitetyn kuljetuksen keskimääräisiä maksuja ja merkit-
tävästi edullisemmat kuin valtakunnalliset sopimusperusteisen jätteenkuljetuk-
sen keskimääräiset tyhjennysmaksut. 
 

Fuusio Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n kanssa 

Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy:n (IUJ) ja Rosk’n Roll Oy Ab:n (RR) kuntaomistajat 
ovat päättäneet IUJ:n ja RR:n fuusiosta ja allekirjoittaneet asiaa koskevan yhdis-
tymissopimuksen joulukuussa 2012. Fuusioidun yhtiön omistajakunnat ovat län-
tisellä Uudellamaalla Lohja, Raasepori, Vihti, Hanko, Karkkila, Inkoo ja Siuntio 
sekä itäisellä Uudellamaalla Porvoo, Sipoo, Loviisa, Pornainen ja Askola. Toimi-
alueen asukasmäärä on 228 000.  
Fuusion valmistelu on aloitettu ja fuusio on tarkoitus toteuttaa 1.1.2014 alkaen. 
Fuusioidun yhtiön nimeksi tulee Rosk’n Roll Oy Ab. 
Tavoitteena on, että fuusion tuoma muutosvaihe toteutuu kustannustehokkaasti, 
palveluiden laatua heikentämättä sekä mahdollisimman vähän yhtiöiden henki-
löstöjä kuormittaen. Yhtiöllä on tulee olemaan jatkossakin toimistot ja jätekes-
kukset Lohjalla sekä Porvoossa. 
Fuusiolla parannetaan kuntayhtiöiden toimintaedellytyksiä lainsäädännön tiu-
kentuessa. Tehtyjen selvitysten mukaan fuusio mahdollistaa paremmat palvelut 
asiakkaille sekä jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn kustannustehokkuuden li-
säämisen. Lisäksi hyödyntämis- ja käsittelyinvestointeihin sekä pitkiin palvelu-
sopimuksiin liittyvät taloudelliset riskit vähenevät.  
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240-litraisen sekajäteastian tyhjennyshinta 6,21 € koostuu: 

 

Ekomaksu koostuu: 
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Verojen osuus liikevaihdosta (€) 

Arvonlisävero  1 338 397,76 

Jätevero  2 169 725,00 

Tulovero 384 713,11 

Ennakonpidätys ja sotumaksut 318 730,66 

Yhteensä 4 211 566,53 
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