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rosk’n roll oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien 
vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-uu-
denmaan jätehuollon ympäristömyönteisesti, taloudellisesti ja tehok-
kaasti painottaen jätteiden tuottajien, kuntien ja muiden toimijoiden vä-
listä yhteistyötä.

rosk’n roll oy Ab:n ja itä-uudenmaan Jätehuolto oy:n kuntaomistajat 
ovat päättäneet yhtiöiden fuusioitumisesta. Lisätietoa fuusiosta on si-
vulla 7.

|   Julkaisija:  rosk´n roll oy   |   Graafinen suunnittelu:  studio mielikuva oy   |   Painopaikka:  kirjapaino Öhrling oy, 2014   |

KesKeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Materiaalivirrat 
sekalainen yhdyskuntajäte, kg/as 322 352 344 299
erilliskerätty biojäte, kg/as 29.2 29.9 29.3 28.8
Vaaralliset jätteet kotitalouksista, kg/as 14.0 14.2 14.1 12.9

Henkilöstö 
kaikki henkilötyövuodet (htv) 29 30.0 28.0 30.0
keskimääräinen työsuhteen pituus (v) 9.1 10.5 10.5 11.1
Henkilöstön keskimääräinen ikä (v) 43.8 45.6 46.0 47.6
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 569 548 612 543

talous
kokonaisliikevaihto (m€) 12.52 13.77 13.51 13.52
Liikevaihto/asukas (€) 93.4 102 99.9 100.1
ostetut palvelut liikevaihdosta (%) 43.2 42.1 45.0 47.8
investointimenot liikevaihdosta (%) 3.8 5.9 8.7 6.6
Poistot liikevaihdosta (%) 12.6 11.2 12.1 11.1
Liiketulos liikevaihdosta (%) 9.2 9.2 4.7 2.8
omavaraisuusaste (%) 60.3 61.1 60.3 59.7

vuonna 2013 
Asuinkiinteistöjä jätehuollon piirissä 54 500 kpl
sekajäteastiatyhjennystä vuodessa 657 000 kpl
Jäteastian ka. tyhjennysmaksu (€), 240 l as 5.36
Vakituisen asunnon ekomaksu (€), ka 29.89
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rosk’n roll oy Ab:n 20-vuotisessa historiassa voidaan sanoa yhden lu-
vun kirjoitetun valmiiksi vuoden 2013 aikana. Yhtiö juhli 20-vuotista tai-
valtaan koko vuoden. Juhlat kuluivat lähinnä työn merkeissä. Asiakkai-
ta kohdattiin entistä aktiivisemmin, kun koko henkilöstö jalkautui juhla-
vuoden jäteasematapahtumiin. Juhlavuoden kunniaksi yhtiö oli kutsunut 
suomen Jätelaitosyhdistyksen viestintäpäivät marraskuussa Länsi-uu-
dellemaalle. Juhlavuoden huipennus oli kuitenkin yhtiön julkaisema, fi-
losofian tohtori Henry Nygårdin toimittama historiateos ”kaatopaikka-
yhtiöstä palveluyhtiöksi”. myös yhtiön nykyisille ja entisille työntekijöille, 
kollegayrityksille, yhteistyökumppaneille sekä muille sidosryhmille tar-
koitettu toukokuinen 20-vuotisjuhla oli ikimuistoinen tapahtuma.

rosk’n roll oy Ab:n toimintavuotta 2013 leimasivat valmistautuminen 
sekä jätteen energiahyödyntämiseen siirtymiseen että fuusioon itä-uu-
denmaan Jätehuollon kanssa. Vantaan energian jätevoimalan valmistu-
mista seurattiin tarkasti ja samalla yhtiö suunnitteli jätteenkuljetuksen 
muutoksia sekä tiedonsiirtoa vastaamaan energiahyödyntämiseen siir-
tymisen tarpeita. Fuusiota odottavat rosk’n roll ja itä-uudenmaan Jä-
tehuolto tiivistivät operatiivisten toimintojensa yhdistämistä siinä mää-
rin kuin mahdollista. 5. elokuuta yhtiöiden fuusiojohtajana aloitti Jukka 
Paavilainen. Hänet nimettiin 1.1.2014 alkaen myös rosk’n roll oy Ab:n 
toimitusjohtajaksi, kun yhtiötä sen koko historiansa ajan johtanut stig 
Lönnqvist siirtyi valmistautumaan eläkepäivien viettoon.

1 vuosi 2013 lYHYesti

20-vuotisjuhla kokosi Rosk’n Rollin hallituksen puheenjohtajat 
kautta aikain yhteiskuvaan. esko Meloni (vas.), eero oittila, 
ulla lindström-Dahl, Pentti Pulkkinen ja lasse laihonen.

Rosk’n Rollin 20-vuotisjuhlaan osallistui lähes 200 yhtiöiden 
työntekijää, kollegayritysten henkilöstöä, yhteistyökumppanien 
edustajia sekä päättäjiä ja muita sidosryhmiä. 
Kierrätysmateriaalista valmistetun pöydän ääressä oikealla 
Rosk’n Rollin toimitusjohtaja stig lönnqvist ja itä-uudenmaan 
Jätehuollon toimitusjohtaja Juha-Heikki tanskanen.

Rosk’n Rollin hallituksen puheenjohtaja ulla lindström-Dahl ja 
toimitusjohtaja, loimi-Hämeen Jätehuollon viestintäpäällikkö 
Pasi Kaskinen luovuttamassa yhtiönsä tervehdystä.

Rosk’n Rollin 
20-vuotis-
historiikin  
toimitti  
Henry nygård.
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2 toiMitusJoHtAJAn KAtsAus
Yhtiö on fuusioitumassa itä-uu-
denmaan jätehuolto oy:n kanssa.  
Yhdistymisestä on tehty yhtiöiden 
kaikkien omistajakuntien pää-
tös.  Fuusiolla haetaan toimintaan 
suurempaa volyymia, minkä avul-
la voidaan parantaa tehokkuutta ja 
pienentää toiminnan riskejä.

Fuusioon liittyy rosk’n roll oy 
Ab:n 0,38 prosentin yksityisen 
omistusosuuden lunastaminen. 
tämä välttämätöntä, jotta yhtiö 
voisi hoitaa kuntien sidosyksikkö-
nä ”in house” -asemassa omista-

jakuntien jätelain mukaisia tehtäviä.  eu:n hankinta-
direktiivin muutos edellyttää joka tapauksessa muut-
tamaan omistuspohjaa siten, että yhtiö on 100-pro-
senttisesti kuntaomisteinen.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan fuusio olisi 
tapahtunut 2014 alussa.  Lohjalainen jätehuoltoyritys, 
joka omistaa rosk’n rollin osakkeista vain 0,05 pro-
senttia, on nostanut kolme fuusioon liittyvää, rosk’n 
rollin yhtiökokouspäätöksiä ja hallituksen päätös-
tä koskevaa kannetta.  Ainut nähtävissä oleva motii-
vi on haitata kuntien jätehuoltoyhteistyötä. ilmeisenä 
toiveena on, että näin kiinteistön haltijan järjestämä 
(sopimusperusteinen) jätteenkuljetus säilyisi edel-
leen Lohjalla.  Päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä 
ei kuitenkaan kuulu rosk’n rollille. rosk’n rollin kä-
sityksen mukaan kanteet ovat siten täysin perusteet-
tomia ja niiden tarkoituksena on ainoastaan fuusion 
hidastaminen. 

rosk’n roll voitti käräjäoikeudessa kaikki kolme 
kannetta. Jätehuoltoyritys valitti kuitenkin käräjäoi-
keuden päätöksistä edelleen hovioikeuteen. oikeu-
denkäyntien vuoksi lykkääntyy fuusio ainakin kevää-
seen 2015, mahdollisesti myöhemmäksikin.

Läntisen ja itäisen uudenmaan jäteyhtiöiden fuu-
sio toteutetaan aikataulun viivästymisestä huolimat-
ta.  Fuusion epävarma aikataulu on raskasta molem-
pien yhtiöiden henkilökunnalle.  Pidentynyttä siirty-
mäaikaa käytetään hyväksi fuusion parempaan en-
nakkovalmisteluun.  tehtäviä yhtenäistetään jo tässä 
vaiheessa ja esimerkiksi palveluhankintoja tehdään 
yhteisesti.

täRKeä KulJetusJäRJestelMäPäätös
Länsi-uudenmaan jätelautakunta teki rosk’n rol-
lin kannalta tärkeän päätöksen muuttaessaan Loh-
jan asumisjätteen keräyksen kunnan järjestämäksi.  

Päätöksen voimaantuloon sovelletaan jätelain mu-
kaan noin kolmen vuoden siirtymäaikaa.  Lohjan alu-
een jätteenkuljetusjärjestelmän muuttuessa tulee 
koko rosk’n rollin alueelle tehokas, tasapuolinen ja 
aidosti kilpailutettu jätteenkeräys.

Jätelautakunnan Lohjan jätteenkuljetusjärjestel-
mään liittyvästä päätöksestä on valitettu Helsingin 
hallinto-oikeuteen.

seKAJätteen KäsittelY nYKYAiKAAn
Vantaan energia on rakentanut vantaalle Långmos-
sabergenin uuden huippunykyaikaisen jätevoimalan.  
rosk’n roll toimittaa pitkäaikaiseen sopimukseen 
perustuen jätevoimalaan kaiken toimialueelta kerä-
tyn sekajätteen.  Laitoksen koekäyttö on alkanut ai-
kataulun mukaisesti maaliskuussa 2014.  

kun jätevoimala toimii täydellä tehollaan, sijoite-
taan munkkaan kaatopaikalle vain murto-osa sinne 
aikaisemmin tulleista jätteistä.  Lisäksi loppusijoi-
tettava jäte on nykyistä sekajätettä haitattomampaa.  
Jätevoimala muuttaa hyvällä hyötysuhteella aikai-
semmin hyödyttömän sekajätteen sähköksi ja kau-
kolämmöksi. Näiltä osin voidaan korvata fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä.

Jätevoimalan käyttöönotto ei muuta jätteen tuotta-
jilta edellytettävää syntypaikkalajittelua. itse asiassa 
voimalan toiminnalle on eduksi, mikäli hyödynnet-
tävät jätteet, kuten lasi ja metalli saataisiin vielä ny-
kyistäkin tehokkaammin erotettua hyötykäyttöön.

KiitoKsen sAnoJA
talouden mittarilla arvioiden toteutui vuosi 2013 hy-
vin.  tästä lämmin kiitos koko henkilökunnalle, joka 
yhtiöstä riippumattomista fuusion kiemuroista huo-
limatta on jaksanut hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja 
vastuullisesti.

rosk’n roll oy Ab vietti toimintavuoden 2013 ai-
kana yhtiön 20-vuotisjuhlia. kuluneen kahden vuo-
sikymmenen aikana niin rosk’n roll kuin suomalai-
nen jätehuolto kokonaisuutena ovat kehittyneet pit-
kin harppauksin. stig Lönnqvist on toiminut yhtiön 
toimitusjohtajana koko tämän ajan.   toimitusjohta-
jan pesti siirtyi allekirjoittaneelle 2014 alussa.  tässä 
yhteydessä haluan esittää erityiskiitokset herra ym-
päristöneuvokselle yhtiön luotsaamisesta jätehuollon 
kapeilla ja karikkoisilla vesillä.  Vaikka haasteita on 
edelleen riittämiin, on väylä hyvin viitoitettu.

Jukka Paavilainen
toimitusjohtaja

Fuusio itä-
uudeNmAAN 
JäteHuoLto 
oY:N kANssA 

toteutuu
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Rosk’n Roll oy Ab:n hallitukseen vuonna 2013 kuuluivat Mikael Carlberg inkoosta (oik.), Markku Ahjoniemi 
Karkkilasta, Jaakko laiho Hangosta, Jussi Patinen lohjalta, ulla lindström-Dahl Raaseporista, Hannu 
Haapa nummi-Pusulasta ja tuija sundberg vihdistä. Jukka Paavilainen (vas.) aloitti elokuussa Rosk’n Rollin 
palveluksessa fuusiojohtajana. 1.1.2014 hänet nimettiin yhtiön toimitusjohtajaksi.

Kuntien jätelai-
toksen, jätehuol-
toviranomaisen 
ja valvontaviran-
omaisen yhtei-
senä tavoitteena 
on laadukas jä-
tehuolto asuk-
kaan ja ympäris-
tön parhaaksi.

JätelAKi

YHteistYöKunnAt:

Hanko, inkoo, Karkkila, lohja, 
Raasepori, siuntio ja vihti

PARAstA JäteHuoltoA KuntAlAisille

länsi-uudenmaan
jätelautakunta,
Roskaraati

Kuntien ympäristö - 
viranomaiset ja  

elY-keskus

RosK’n Roll oY AB

YHtiö

Jä
te

hu
ol

to
vi

ra
no
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n valvontaviranom

ainen

tieto-
YHteistYö
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toiminta ja tavoitteet
rosk’n roll oy Ab huolehtii omistajakuntiensa 
Hangon, inkoon, karkkilan, Lohjan, raasepo-
rin ja Vihdin vastuulla olevista jätehuollon pal-
velutehtävistä. Asiakkaina ovat asukkaat, ke-
säasukkaat, julkiset toimijat ja yritykset. toi-
mialueella asuu noin 135 000 vakituista asu-
kasta ja noin 19 000 vapaa-ajanasuntoa. Yhtiö 
aloitti toimintansa 1993.

Lainsäädännön ja kunnallisten jätehuolto-
määräysten lisäksi toimintaa ohjaavat toimin-
tapolitiikka sekä pitkän ja lyhyen aikavälin ta-
voitteet.

toiminta-ajatus:
rosk’n roll oy Ab rakentaa alueensa asuk-
kaille vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen 
mallin mukaisen, maailman huipputasoa ole-
van jätehuoltojärjestelmän.

visio:
Jätehuolto on kunnallista peruspalvelua, jo-
hon jokaisella alueen vakituisella ja vapaa-
ajan asukkaalla on oikeus.

Arvot:
•	 Ammattitaitoisuus
•	 Luotettavuus
•	 Vastuullisuus
•	 Ympäristöystävällisyys
•	 Palvelualttius
•	 Tasapuolisuus

toimintajärjestelmän päämäärät 2013:
•	 Koko	toimialueella	optimoitu	ja	laadukkaasti	

toimiva kunnan järjestämä jätteenkuljetus.
•	 Ajanmukaiset	jäteasemat	palvelevat	tasa-

puolisesti asiakkaita.
•	 Valmistaudumme	tulevaan	energiahyödyntä-

miseen.
•	 Jäteneuvonnan	kohderyhmien	ohjaamiseen	

on löydetty kuhunkin tilanteeseen sopiva kei-
no.

•	 Yhtiön	tehtävät	ja	sen	tarjoamat	palvelut	ovat	
alueen asukkaiden ja alan toimijoiden tie-
dossa.

•	 Talouden	pitkän	tähtäimen	ennusteet	on	
otettu käyttöön.

•	 Henkilökunnan	osaaminen	ja	hyvinvointi	nä-
kyvät työssä.

•	 IT-palvelut	ovat	ajantasaisia	ja	toteutettu	toi-
mintavarmuuden kannalta optimaalisesti.

•	 Toiminnan	päästöt	ovat	hallinnassa	ja	seu-
ranta ajanmukaista.

•	 Työympäristöä	ja	-työvälineitä	kehitetään	er-
gonomian ja ekologisuuden ehdoilla.

•	 Vastaamme	jätehuollon	kehittämistarpeisiin	
edistyksellisin ratkaisuin.

•	 Hallitsemme	jätekeskuksen	laitostoiminnat	
tehokkaasti ja luotettavasti.

3 visio, ARvot JA tAvoitteet
1993
•	 Yhtiö	perustetaan
1996

1998
•	 Lohjalla	ja	Vihdissä	aloitetaan	biojätteen	erilliskeräys

•	 Vapo	Oy	avaa	kompostointilaitoksen	Rosk’n	Rollin	 
Hangon jäteaseman yhteyteen.

•	 Vaarallisen	jätteen	keräysauto	Joonas	saa	rinnalleen	metallin	 
keräyspalvelun romuluksen

•	 Kaasunkeräyskaivoja	rakennetaan	Lohjan	aseman	 
vanhalle kaatopaikalle.

•	 Rosk’n	Roll	Oy	Ab	perustamassa	Finncao	Oy:ta.	Yhtiö	valmistaa	
vanhojen kaatopaikkojen kapselointiin käytettävää seosta, joka on 
valmistettu metsäteollisuuden kuitulietteestä ja tuhkasta.

•	 EU:n	Life	Enviroment	-palkinto	Rosk’n	Rollille
•	 Rosk’n	Roll	mukana	perustamassa	sähkölaitteiden	 

keräykseen ja käsittelyyn erikoistunutta ser-roLL oy:tä

1999

2000
•	 Munkkaan	jätekeskuksen	kaatopaikka	täyttää	EU-vaatimukset
•	 Munkkaan	jätekeskuksessa	otetaan	käyttöön	 

reF-laitos, jätevedenpuhdistamo ja kaasulaitos.
2002

2003

•	 Yhtiön	viralliseksi	nimeksi	otetaan	Rosk’n	Roll	Oy	Ab.	Aikaisempi	 
yrityksen nimi Länsi-uudenmaan Jätehuolto oy aputoiminimeksi.

•	 Yhtiön	hallinto	muuttaa	uusiin	toimitiloihin	Munkkaan	jätekeskukseen

2005
•	 Rosk’n	Roll	myy	osuutensa	SER-ROLL	Oy:stä	Kuusakoski	Oy:lle

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

•	 Yhtiön	sekajätekuljetukset	alkavat	Hangossa,	Inkoossa,	Karjaalla,	Karkkilas-
sa, Nummi-Pusulassa, Pohjassa, sammatissa, siuntiossa ja tammisaaressa. 

•	 Ekopisteet	uudistetaan	Karkkilassa,	Lohjalla,	Nummi-Pusulassa	ja	Vihdissä.

•	 Rosk’n	Roll	ja	YTV	(nykyisin	HSY	Jätehuolto)	päättävät	jätevoimalapalvelujen	
ostamisesta Vantaan energialta.

•	 Raaseporilaisten	sekajätteet	energiahyötykäyttöön	Riihimäelle.	
•	 Ekopisteet	uudistetaan	Hangossa	ja	Tammisaaressa.

•	 Kaatopaikan	laajennus	otetaan	käyttöön.
•	 Materia	-09	ympäristötaidetapahtuma	Munkkaan	jätekeskuksen	alueella

•	 Yhtiön	toimintaa	ohjaa	päivitetty	strategia
•	 Karkkila	liittyy	Länsi-Uudenmaan	jätelautakuntaan.	
•	 Kaatopaikkakaasujen	keräystä	lisätään.
•	 Yhtiö	teettää	biojätteen	erilliskeräyksestä	elinkaarianalyysin.

•	 Jätelain	kokonaisuudistus	hyväksytään	eduskunnassa.

•	 Yhtiökokous	päättää	fuusioitumisesta	Itä-Uudenmaan	Jätehuolto	Oy:n	kanssa	
•	 Järjestetään	ensimmäinen	koululaisille	suunnattu	ROSK’aVIDEO	-kilpailu.

•	 Fuusioon	johtavaa	yhteistyötä	Itä-Uudenmaan	Jätehuolto	Oy:n	kanssa	teh-
dään jatkuvasti enemmän operatiivisella tasolla

•	 Länsiuusmaalaisten	sekajätteet	hyödynnetään	energiana	jätevoimalassa	Van-
taalla. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt putoavat murto-osaan entisestä.

2006
•	 Länsi-Uudenmaan	jätelautakunta	perustetaan,	mukaan	 

Hanko, tammisaari, karjaa, Pohja, inkoo, siuntio, Vihti ja sammatti. 
•	 Ekopisteet	uudistetaan	Inkoossa,	Karjaalla,	Pohjassa	ja	Siuntiossa.	
•	 Yhtiön	sekajätekuljetukset	alkavat	Vihdissä
•	 Rosk’n	Roll	myy	osuutensa	Finncao	Oy:stä

RosK´n Roll oY AB:n HistoRiA lYHYesti
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itä-uudenmaan Jätehuolto oy:n ja rosk’n roll oy Ab:n 
päätehtävänä on omistajakuntien vastuulla olevien jäte-
huollon palvelutehtävien hoitaminen.

Yhtiöt allekirjoittivat yhdistymissopimuksen joulukuussa 
2012. Fuusio on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. 
Fuusioidun yhtiön nimeksi tulee rosk’n roll oy Ab.

Fuusiolla parannetaan kuntayhtiöiden toimintaedellytyksiä 
lainsäädännön tiukentuessa. tavoitteina ovat:
•	 paremmat	palvelut	asiakkaille
•	 jätteiden	hyödyntämisen	ja	käsittelyn	kustannustehok-

kuuden lisääminen
•	 hyödyntämis-	ja	käsittelyinvestointeihin	sekä	pitkiin	

palvelusopimuksiin liittyvien taloudellisten riskien vä-
hentäminen

Yhtiöllä tulee olemaan jatkossakin toimistot ja jätekes-
kukset sekä Lohjalla että Porvoossa.

uuden yhtiön toimiala kattaa läntisellä uudellamaalla 
Lohjan, raaseporin, Vihdin, Hangon, karkkilan, inkoon 
ja siuntion sekä itäisellä uudellamaalla Porvoon, sipoon, 
Loviisan, Pornaisen ja Askolan. 

uuden yhtiön toimialueen asukasmäärä on 228 000. 
käytännössä rosk’n roll ja itä-uudenmaan Jätehuolto 
toimivat jo vuonna 2013 niin tiiviisti yhdessä kuin mah-
dollista. Hallitukset pitävät säännöllisesti yhteisiä semi-
naareja ja muun muassa päivittävät fuusiosuunnitelmaa. 
käytännön valmistelua tehdään johtoryhmässä, jossa on 
kummankin yhtiön johtavia toimihenkilöitä. Fuusiojohta-
jana on toiminut 5.8.2013 alkaen Jukka Paavilainen, joka 
1.1.2014 alkaen aloitti myös rosk’n rollin toimitusjoh-
tajana. Yhtiöiden keskeiset hankinnat tehdään yhdessä. 
esimerkiksi tiedotus ja neuvonta on käytännössä yhdis-
tetty. koko henkilökuntaa koulutetaan jo tulevaan uuteen 
yhtiöön. Henkilöstöpolitiikkaa yhtenäistetään niin paljon 
kuin mahdollista.

FAKtAA FuusiostA

rosk’n rollin palveluksessa työs-
kenteli toimintavuonna 29 ihmis-
tä. Yhtiö ostaa suuren osan Län-
si-uudellamaalla tehtävästä jäte-
huoltotyöstä urakoitsijalta ja edis-
tää näin paikallista työllisyyttä. 

Yhtiö kehittää jatkuvasti työnteki-
jöiden tieto- ja taitotasoa sekä tekee 
töitä hyvinvoinnin turvaamiseksi.

uudet työntekijät perehdyte-
tään yhtiön toimintaan ja työ-
hön perehdytysohjelman avul-

la. Vuonna 2013 järjestettiin ensiapukoulutusta, 
jonne osallistui 11 työntekijää. työntekijät syven-
sivät osaamistaan osallistumalla toimialan kes-
keisiin koulutustapahtumiin. esimerkiksi suomen 
Jätelaitosyhdistyksen järjestämään koulutukseen 
osallistuttiin aktiivisesti sekä luennoitsijoina että 
seminaariosanottajina. Henkilöstölle kertyi vuo-
den aikana koulutuspäiviä 109.

4 HenKilöstö
tYÖ - 

oLosuHteitA 
PidetääN  

HYViNä

työterveys- ja turvallisuusasioita ylläpidettiin ja 
kehitettiin yhteistyössä työsuojeluorganisaation, 
työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa. toiminta-
vuonna vältyttiin työtapaturmilta, mutta sairauspois-
saolojen määrä kasvoi hieman.

Henkilöstön työkykyä edistettiin tukemalla talo-
udellisesti liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Hen-
kilöstölle järjestettiin myös yhteinen teatterimatka, 
melontaretki sekä perhetapahtuma. Perinteinen vir-
kistyspäivä toteutettiin yhdessä kahden kollegayri-
tyksen henkilöstön kanssa. Fuusioon liittyvää muu-
toskoulutusta henkilöstölle annettiin mm. sannais-
ten kartanossa pidetyn itä-uudenmaan Jätehuollon 
ja rosk’n rollin yhteisen työkykyisyyttä tukevan päi-
vän yhteydessä.

toimintajärjestelmässä henkilöstöä koskevia ta-
voitteita olivat fuusioon liittyvien viestintäkanavien 
järjestäminen sekä säännöllinen tiedottaminen fuu-
sion etenemisestä ja siihen liittyvistä muutoksista. 
molemmat tavoitteet saavutettiin. 

työtyytyväisyyskyselyn perusteella työntekijät pi-
tivät fyysisiä työolosuhteita ja työvälineitä hyvinä. 
kehitettävää löydettiin sisäisestä viestinnästä ja 
esimiestyöstä. Haastavasta, fuusion odotusvaiheen 
aiheuttamasta kuormituksesta huolimatta työtyy-
tyväisyyskyselyn kokonaisarvosana laski vain kym-
menyksen.

Rosk’n Rollin keväistä virkistyspäivää 
vietettiin 20-vuotisjuhlan kunniaksi yhdessä 
itä-uudenmaan Jätehuollon ja Rouskis oy:n 
henkilöstöjen kanssa.
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Jätteiden nouto kotoa ja mökiltä
rosk’n roll hoitaa toimialueen-
sa asukkaiden, kesäasukkaiden ja 
julkisten toimijoiden jätehuollon. 
kiinteistökohtaiseen jätteiden ke-
räykseen kuuluu 41 000 kiinteis-
töä. Näistä 25 prosenttia käyttää 
yhteistä jäteastiaa lähinaapurin 
kanssa. Jätepisteitä käyttää noin 
13 500 kiinteistöä, joista vapaa-
ajankiinteistöjä on 75 prosenttia. 
rosk’n rollin järjestämässä bio-
jätteen erilliskeräyksessä on noin 
1 100 kiinteistöä.

Yhtiö ylläpitää kiinteitä keräyspaikkoja kuten jäte-
asemia, haja-asutusalueiden jätepisteitä sekä hyö-
tyjätteille tarkoitettuja ekopisteitä. Lisäksi yritys jär-
jestää vaarallisten jätteiden ja metalliromun kiertä-
viä keräyksiä kahdesti vuodessa. Lääkejätteiden vas-
taanotossa yhteistyötä tehdään apteekkien kanssa. 
rosk’n rollin järjestämä lääkejätteiden keräys oli eri 
puolilla Länsi-uuttamaata 20 apteekissa.

Vuonna 2013 seka- ja biojäteastioita tyhjennettiin 
yli 730 000 kertaa 17 jäteautolla.

Alueellisena jätehuollon viranomaisena toimi Länsi-
uudenmaan jätelautakunta eli roskaraati, johon kuu-
luvat kaikki alueen kunnat. Yhtiöllä on keskeinen rooli 
sekä jätehuollon viranomaisrekisterin täydentämises-
sä että ylläpidossa. Vuoden 2013 aikana ekomaksuvel-
vollisten asiakkaiden määrä kasvoi prosentin. Vuodes-
ta 2007 vuoteen 2013 ekomaksuvelvollisten asiakkai-
den määrä on lisääntynyt yli 14 prosenttia ja maksa-
vien jätepisteasiakkaiden määrä lähes 40 prosenttia.

5 KiinteistöJen JäteHuolto

JäteHuoLto-
PALVeLu 

tuodAAN 
LäHeLLe 

AsukAstA

Keskitetty kilpailutus kannattaa
sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallis-
ta palvelua. Länsi-uudellamaalla on ollut vuodesta 
2006 saakka käytössä keskitetysti kilpailutetut jät-
teenkuljetukset. rosk’n rollin tehtävänä on kilpai-
luttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset 
lain vaatimusten mukaisesti. Jätekuljetukset kilpai-
lutetaan keskitetysti kuuden kunnan alueella. Lisäk-
si Lohjan kaupungin sammatin ja Nummi-Pusulan 
alueet kuuluvat keskitetysti kilpailutettaviin aluei-
siin. rosk’n roll vastaa paitsi tyhjennysten kilpailut-
tamisesta, myös jäteautojen reiteistä, laskutuksesta, 
asiakaspalvelusta ja neuvonnasta.  

säännöllisellä kilpailutuksella saadaan tehokkuut-
ta kuljetuksiin sekä pidettyä asiakashinnat alhaisina. 
rosk’n rollin toimialue on jaettu 10 erikseen kilpai-
lutettavaan urakka-alueeseen. Yhtiö on nyt kilpailut-
tanut kaikki urakka-alueensa kahteen kertaan.
keväällä 2013 kilpailutettiin Lohjan Nummi-Pusulan 
ja sammatin alueiden sekajätteen keräys. tarjous-
kilpailun perusteella urakoitsijaksi valittiin HFt Net-
work oy.  

tammisaaren molemmat sekajätteen keräyk-
sen urakka-alueet kilpailutettiin alkuvuodesta 2013. 
toiselle alueelle urakoitsijaksi valittiin Lassila & ti-
kanoja oyj ja toiselle HFt Network oy. kilpailutuksen 
yhteydessä tammisaaren jätekuljetusreitit optimoi-
tiin uudelleen.

toisen ekopisteiden lasi- ja metalliastioiden tyh-
jennysurakka-alueen kilpailutus tehtiin niin ikään 
vuonna 2013. työn sai tehtäväkseen HFt Network oy. 
Hangon sekajätetyhjennysurakan kilpailutuksen voit-
ti Lassila & tikanoja oyj. uusi urakka alkaa 1.6.2014.
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sekajätekuljetus:
Lassila & tikanoja oyj
Grönfors training oy
HFt Network oy / HFt environment oy
Peltomaa Lohjan Puhtaanapito ky

Biojätekuljetus:
Lassila & tikanoja oyj

lasi- ja metallikuljetus:
Lassila  & tikanoja oyj
HFt Network oy / HFt environment oy

YHteistYÖkumPPANit 2013
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rosk’n rollin jätteiden vastaan-
ottoverkko tarjoaa palveluita sekä 
asukkaille että yrityksille. kotitalo-
uksilta ja vapaa-ajanasukkailta ke-
rätään jätehuollon perusmaksua 
ekomaksua, jolla ylläpidetään mm. 
vaarallisten jätteiden ja hyötyjättei-
den vastaanotto- ja käsittelypalve-
luita. 

Munkkaan jätekeskus  
ja jäteasemat
Jäteasemat ovat yhdestä kuuteen 

kertaa viikossa auki olevia miehitettyjä jätteiden vas-
taanottopaikkoja. Yhdeksällä jäteasemalla palvel-
laan niiden aukioloaikoina asukkaita ja yrityksiä. Jä-
teasemille voi tuoda maksutta kotitalouksien vaa-
rallista jätettä, metalliromua, paperia, pakkauslasia, 
kartonkia, haravointijätettä, puhdasta puuta, risuja ja 
oksia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. kaatopai-
kan jätetäyttöalueelle tai jätevoimalaan päätyvät jät-
teet ovat maksullisia.

Jäteasemat toimivat välivarastoina hyötyjätteille, 
jotka myöhemmin kuljetetaan teollisuudelle uusio-
raaka-aineeksi. Jäteasemille viedyt sekajätteet kul-
jetetaan Lohjalle munkkaan jätekeskuksen kaatopai-
kalle.
Hangon, inkoon, karjalohjan, karjaan, karkkilan, Pu-
sulan, tammisaaren ja Vihdin jäteasemien hoidosta 
vastaavat urakoitsijat. Lohjalla munkkaan jätekes-
kuksen jäteasemalla työskentelevät rosk’n rollin 
omat työntekijät.

Jätepisteet
Haja-asutusalueiden jätepisteet sekajätteelle ovat 
olleet yhtiön hoidossa useissa kunnissa 90-luvun lo-
pulta lähtien. Vuonna 2013 Länsi-uudellamaalla oli 
159 jätepistettä. Haasteena on pisteiden väärinkäyt-

6Jätteen vAstAAnotto
9 JäteAsemAA 
oVAt JätteeN 

VAstAANotto- 
VerkostoN 

ruNkoNA

Yhtiön vaarallisen jätteen kiertävä keräys Joonas 
kulki ”Pieni mutta vaarallinen” valtakunnallisen 
kampanjan ilmeellä.

Karjaan jäteasema on yksi Rosk’n Rollin yhdeksästä 
jätease masta. Jäteasemaa hoitaa urakoitsijana F:ma 
Ralf nyman Ay.

Karjaan jäteaseman jäteasematyöntekijä Kim 
segersvärd on vuoden 2013 saanut työskennellä uudessa 
vastaanottorakennuksessa.

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

YHteistYÖkumPPANit 2013
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tö: pisteitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuo-
malla niille kuulumatonta jätettä, kuten remontti-
kuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Pisteillä 
vastaanotettu jätemäärä on erittäin suuri suhteessa 
maksavien asiakkaiden lukumäärään. tietyt yksittäi-
set pisteet roskaantuvat poikkeuksellisen paljon. 

Vuonna 2012 aloitettu tammisaaren alueen jäte-
pisteiden uudistus valmistui syksyksi 2013. Pisteille 
asennettiin syväkeräysastiat. 

ekopisteet
Alueella on asukkaiden käytössä 133 ekopistettä, 
joilla kerätään paperia, pakkauslasia ja pienmetallia. 
useilla pisteillä kerätään myös kartonkia ja vaatteita. 
Paperi, pakkauslasi, metalli ja kartonki kierrätetään 
uusiksi raaka-aineiksi.

Vuoden aikana kolmen ekopisteen paikkaa vaih-
dettiin sekä yksi piste suljettiin kokonaan.

vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat
kodin vaarallisia jätteitä voi viedä maksutta 15 vas-
taanottopaikkaan ja kaikille yhdeksälle jäteasemal-
le. Lohjalla mäntynummen vaarallisen jätteen kaappi 
siirrettiin Lohjan kierrätyskeskuksen yhteyteen. Vaa-

Jätteen vAstAAnotto
ralliset jätteet hävitetään turvallisesti. rosk’n rollin 
vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelyn urakkaa 
hoitaa Lassila&tikanoja oyj.

Apteekit
Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 20 aptee-
kin kanssa. kodin vanhat lääkkeet voi jättää maksut-
ta apteekkiin.

Joonas ja Romulus -keräystempaukset
Joonas- ja romulus -autot keräsivät vaarallisia jät-
teitä ja metallia keväällä ja kesällä. kevään 13 päivän 
kierroksella pysähdyspaikkoja oli 60, kesän yhdek-
sän päivän kierroksella 31.
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1. vastaanotto
•	 2	vaakasiltaa,	tulo-	ja	lähtöpun-

nitus
•		37	833	punnitusta	vuodessa/

asiakasmäärä
•		suurin	osa	kotitalouksien	hyö-

tyjätteistä vastaanotetaan mak-
sutta

2. Jäteasema
•	 lajitteluastiat	paperille,	karton-

gille, pakkauslasille, metallille, 
vaaralliselle jätteelle, seka- ja 
rakennusjätteelle, käsitellylle 
puulle, kyllästetylle puulle, säh-
kölaitteille, asbestille ja erityis-
jätteelle

•	 Lajittelukentällä	vastaanotetut	
hyödyntämiskelpoiset jätteet 
toimitetaan edelleen materiaa-
lihyötykäyttöön tai asianmukai-
seen käsittelyyn.

3. vaarallisen jätteen vastaanotto

4. toimisto
•	 Yhtiössä	työskentelee	yhteensä	

29 henkilöä, joista 23 on jäte-
huollon suunnittelu-, asiakas-
palvelu- ja hallintotehtävissä.

5. Roskarastien viimeinen rasti,  
kierrätysmateriaalista  
valmistettu laavu

•	 Munkkaalla	vierailee	vuosittain	
20–30 neuvontaryhmää. Neu-
vontatyön pääpaino on alueen 
koululaisissa.

6. tekninen keskus
•	 Konehalli	ja	lämpökeskus.	Alu-

een rakennukset lämmitetään jä-
tetäyttöalueelta pumpatulla bio-
kaasulla.

JätteiDen KäsittelY JA HYöDYntäMinen
Jätteiden käsittelyn tavoitteena on lisätä kierrätystä 
ja hyötykäyttöä kaatopaikkasijoituksen sijaan. Jättei-
den käsittely- ja hyödyntämistoiminnot on keskitetty 
Lohjalle munkkaan jätekeskukseen, jossa osa jätteis-
tä käsitellään itse ja osa välivarastoidaan jatkokäsit-
telyyn toimitettavaksi. Jätekeskuksen toimintoja ovat 
muun muassa jätteiden välivarastointi, loppusijoitus 
ja siirtokuormaus, jätemateriaalien hyödyntäminen 
rakenteissa, nestemäisen jätteen käsittely ja jätema-
teriaalien murskaus. 

toimintavuoden keskeisenä teemana oli fuusion 
valmistelu. muun muassa metallijätteiden hyödyntä-
misen kilpailutus hoidettiin jo keskitetysti. 
Vuonna 2013 aloitettiin yhdyskuntajätteen energia-

MAteRiAAliviRRAt

MunKKAAn JäteKesKus

käyttöön liittyvät valmistelut. Jätettä paalattiin odot-
tamaan Vantaan jätevoimalan koekäyttöä, joka alkoi 
maaliskuussa 2014. toimintavuonna valmistaudut-
tiin siirtokuormaukseen, joka aloitettiin maaliskuus-
sa 2014.
 
MAteRiAAliviRRAt
rosk’n roll vastaanottaa jätemateriaaleja munkkaan 
jätekeskuksessa, kahdeksalla jäteasemalla (Hanko, 
inkoo, karjaa, karjalohja, karkkila, Pusula, tammi-
saari ja Vihti), kiertävissä keräyksissä, eko- ja seka-
jätepisteissä, apteekeissa sekä vaarallisen jätteen 
konttikeräyksessä. Vuonna 2013 jätteitä vastaanotet-
tiin yhteensä 193 993,9 tonnia, joista suuri osa munk-
kaan jätekeskuksessa.
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Jätemäärien 
jakauma  

vuonna 2013

  2009 2010 2011 2012 2013
n sekalainen yhdyskuntajäte 41 878 43 177 49 717 46 549 40 423
n Biojäte  3 937 3 921 4 043 3 956 3 885
n maa- ja kiviaines  41 398 30 325 67 570 77 153 59 910
n rakennusjäte  21 561 18 988 25 159 20 520 15 704
n tuotantotoiminnan jäte  20 352 31 424 22 907 29 723 16 178
n Vaaralliset jätteet kotital 1 973 1 881 1 923 1 832 1 737

Jätemäärät, tn

muNkkAAN JätekeskukseN AsiAkAsmäärä
  2009  2010  2011  2012  2013
   31 000  32 000  36 000  37 500 37 800

7. Haravointijätteen vastaanotto
•	 Haravointijätettä	hyödynnetään	

jätetäyttöalueiden hajujen hal-
linnassa biosuotimena sekä vä-
lipeittomateriaalina

8. Kantojen vastaanotto
•	 Kannot	haketetaan	ja	hyödynne-

tään hakevoimalassa

9. Betoni- ja tiilijätteen  
vastaanotto ja käsittely

•	 Betoni-	ja	tiilijäte	murskataan	
ja murska hyödynnetään mm. 
maanrakennusaineena

10. savusukelluskontti
•	 Alueen	palo-	ja	pelastus- 

laitosten harjoituskäytössä

11. Puujätteiden vastaanotto
 Puujätteistä lajitellaan ja käsi-

tellään erikseen risut, käsitte-
lemätön puu sekä käsitelty puu

12. Metallin vastaanotto

13. Romuautot
•	 Rosk’n	Roll	on	romuautojen	vi-

rallinen vastaanottopaikka, jos-
sa romuauton tuojalle annetaan 
romutustodistus

14. Puujätteen haketusalue ja   
  hakevarastot

•	 Hake	toimitetaan	energia-
käyttöön

15. Biokaasupumppaamo ja  
jätevedenpuhdistamo

•	 Biokaasua	kerätään	kolmel-
ta jätetäyttöalueelta. kaasus-
ta tehdään kaasumoottorilla 
sähköä, jota käytetään jäteve-
denpuhdistamon energiatar-
peeseen. Alueen rakennukset 
lämmitetään jätetäyttöalueel-

ta pumpatulla biokaasulla. Yli 
jäävä kaasu poltetaan soihdus-
sa ympäristöystävällisempään 
muotoon.

16. tasausallas
•	 Alueen	likaiset	vedet	käsitellään	

omalla jätevedenpuhdistamolla, 
osa ohjataan Lohjan kaupungin 
jätevedenpuhdistamolle.

17. Rasvakaivojätteen  
vastaanotto ja varastointi

•	 Rasvakaivojäte	kuljetetaan	
edelleen käsittelyyn ja hyöty-
käyttöön Länsi-suomen proses-
sivesi oy:n euran laitokseen.

18. siirtokuormaus- ja  
varastohalli

•	 Länsi-Uudeltamaalta	kerä-
tyt sekajätteet siirtokuorma-
taan 2014 alkaen ja toimitetaan 
energiahyödynnettäväksi Van-
taan energian jätevoimalaan. 

•	 Jäteastiavarasto

19. Biojätteen siirto-
kuormaushalli

•	 Länsi-Uudeltamaalta	kerätty	
biojäte siirtokuormataan ja kul-
jetetaan hyödynnettäväksi envor 
Biotechin	biokaasulaitokseen	
Forssaan.

20. Paalattu polttokelpoinen  
sekajäte

21. i vaiheen jätetäyttö  
(1967–1994)

22. ii vaiheen jätetäyttö  
(1993–2001)

23. iii vaiheen jätetäyttö (2001-)
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lähes 800 
asiakasta sai 
Rosk’n Rollin 
20-vuotisjuh-
lakiertueella 
jäteasemata-

pahtumissa jä-
teneuvontaa. 

Martina Qvarn-
ström keskus-

telee asiak-
kaan kanssa 

Karjaan jäte-
asemalla.

noin 250 
lohjan ome-
nakarnevaa-
lien vierasta 
kävi testaa-

massa Rosk’n 
Rollin neuvon-

nan Jätetera-
piapisteellä 

omia jätteiden 
lajittelutaito-

jaan.

7 viestintä
Jäteneuvonta on lakisääteinen 
tehtävä, jonka omistajakunnat 
ovat antaneet yhtiön tehtäväksi. 
Neuvontatilaisuuksia järjestettiin 
noin 136 ryhmälle ja näin tavoitet-
tujen asiakkaiden määrä oli lähes 
5 200. Joka kotiin jaettiin kaksikie-
linen roskis-asiakaslehti ja seinä-
kalenteri. 
rosk’n roll järjesti neuvontapro-
jektina alueen koululaisille kaksi 
kilpailua. tuikkujahdissa koulu-
laiset keräsivät käytettyjä alumii-
nisia tuikkukuoria. tuikkujahtiin 

osallistui 1 315 oppilasta 67 luokalta Länsi-uuden-
maan peruskouluista. Yhteensä tuikkuja kerättiin 
huikeat 1 142 294 kappaletta. kilpailun voitti Österby 
skola raaseporista. 

rosk’aVideo -kilpailussa alueen koululaiset ja 
opiskelijat tekivät jätehuoltoaiheisia videoita. Videokil-
pailun tarkoituksena oli saada lapsia ja nuoria mietti-
mään jätehuollon vaikutusta jokapäiväiseen elämääm-
me, kestävään kehitykseen ja ympäristön suojeluun.

kilpailun aihe oli jätehuolto. kilpailuun osallistui 24 
videota. kilpailun voitti Pieniä tekoja, jonka taustalla 
oli Länsi-uudenmaan ammattiopisto Luksian med 
11-kurssin opiskelijoita.

NeuVoNtA-
tiLAisuuksissA 

tAVoitettiiN 
LäHes 5 200 

AsiAkAstA

rosk’n rollin keskeiset sidosryhmät ovat länsiuus-
maalaiset asukkaat, yrityksen henkilökunta, yhteis-
työkumppanit, päättäjät sekä media. Asukkaiden, ke-
säasukkaiden, koululaisten, yhdistysten sekä isän-
nöitsijöiden tiedonsaanti on pyritty kattamaan yhtiön 
verkkosivujen, asiakaspalvelun, kirjeiden, roskis-
asiakaslehden ja seinäkalenterin, jäteneuvontatilai-
suuksien, vierailujen ja oppaiden avulla. käyttöön on 
otettu myös sähköinen uutiskirje, jonka kohderyhmä-
nä ovat olleet alueen opettajat sekä isännöitsijät.

Joka kodin jäteopas roskis jaettiin keväällä jokai-
seen alueen talouteen, lisäksi alueen kesäasukkaat 
saivat sen postitettuna kotiosoitteeseensa. seinäka-
lenteri jaettiin alueen jokaiseen talouteen marras-
joulukuussa.

rosk’n rollin hallituksen sisäisen sekä yrityksen 
työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa koko-
ukset, sähköpostitiedotteet sekä yrityksen verkkosi-
vut ovat keskeisessä asemassa. 

Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, kuten kul-
jetus- ja jäteasemaurakoitsijoihin sekä muihin jäte-
laitoksiin, hoidettiin neuvotteluissa, vierailuilla sekä 
erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

kuntapäättäjät, omistajat, viranomaiset sekä Län-
si-uudenmaan jätelautakunta saivat rosk’n rollin 
toiminnasta tietoa erilaisista raporteista, kokouksis-
sa, vierailuilla, sähköisistä tiedotteista, vuosikerto-
muksesta sekä verkkosivuilta.

Vuonna 2013 rosk’n roll tuotti 34 mediatiedo-
tetta. 

Paikallislehdissä julkaistiin vuoden aikana 385 
uutista, joissa aiheena tai tietolähteenä oli rosk’n 
roll. Lisäksi yhtiön asiantuntijoita haastateltiin ra-
dio-ohjelmiin ja -uutisiin. 

Länsi-uudenmaan paikallislehdissä julkaistiin 
vuoden aikana noin 90 jätehuoltoon tai rosk’n rol-
liin liittyvää mielipidekirjoitusta. Jätehuoltoon liitty-
viä kuulutuksia julkaistiin 12

Yhtiön palveluja markkinoitiin lähes 20 lehti-il-
moituksella.

mediatiedotteet: 34 kpl
roskis -asiakaslehteä 2 numeroa, molempien le-
vikki 80 000 kpl
kävijät sivustolla www.rosknroll.fi: 65 300 käyntiä

Rosk’n Rollin neuvonta kiersi toimialueen  
tapahtumia mm:
•	 Luksia-iltapäivä
•	 Sommaröstrandin	laiturimarkkinat
•	 Barösundin	päivä
•	 Karkkilan	iltatori
•	 Lohjan	Omenakarnevaalit
•	 Lohjan	Citymarketin	Lasten	päivä

ViestiNtä 2013
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Vuonna 2013 käsittelyyn tulevan 
jätteen kokonaismäärä laski hie-
man edelliseen vuoteen verrattu-
na. tämä vaikutti yhtiön toimin-
nalliseen tulokseen, joka laski. 
Liikevaihto puolestaan nousi hie-
man (13,53 miljoonaa euroa). 

Yhtiön vakavaraisuus ja mak-
suvalmius olivat tilikauden lopus-
sa erinomaisella tasolla. Vieraan 

pääoman määrä on pienentynyt ja sitä oli tilikau-
den lopussa enää 2 780 112 euroa. rosk’n roll toi-
mii omakustannusperiaatteella. Yhtiö ei jaa osin-
koa, vaan kattaa toiminnastaan aiheutuvat kulut 
jätemaksujen ja muiden palvelutuottojen avulla.

Yhtiön taloudellinen tilanne on vahva. omavaraisuus-
aste on 59,7 prosenttia. Yhtiö investoi aktiivisesti pal-
velujen kehittämiseen, kehityshankkeisiin sekä la-
kisääteisistä velvoitteista huolehtimiseen kuten jät-
teenkäsittelyalueiden rakentamiseen  sekä kaato-
paikkojen jälkihoitoon. 

rosk’n rollin sitoutuminen pitkäaikaiseen jätteen 
energiahyödyntämiseen on ollut sekä taloudellises-
ti että toiminnallisesti järkevää. Pitkäjänteiselle ja 
suunnitelmallisella palveluhankinnalla varmistetaan 
jätteen käsittelypalveluiden kustannustason säilymi-
nen alhaisena. Yhtiössä on lisäksi hyvissä ajoin val-
mistauduttu vuonna 2016 voimaan astuvaan bioha-
joavan jätteen kaatopaikkakieltoon.

8 tAlouDellinen vAstuu

ekomaksun jakautuminen eri toiminnoille (28,78 € / talous)

n Arvonlisävero 19 %

n ekopistepalvelut 15 %

n maksuttomat jäteasemapalvelut 36 %

n Vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelut 15 %

n Neuvontapalvelut 15 %

240-litraisen sekajäteastian tyhjennyshinta 6,65 € koostuu

n tyhjennys, astiapesu,  2,66 €  40,0 % 
    kuljetus, urakoitsijabonus

n käsittely  1,15 €  17,3 %

n Asiakaspalvelu, laskutus,  0,72 €  10,8 %  
   ym. hallinto

n Jätevero   0,83 €  12,5 %
n Arvonlisävero  1,29 €  19,4 %
    Yhteensä  6,65 €  100,0 %

Yhtiön tilittämät verot ja muut velvoitteet

n Arvonlisävero  1 406 391,21 €

n Jätevero  2 048 719,00 €

n tulovero  396 037,31 €

n ennakonpidätys ja sotumaksut  356 903,46 €

    Yhteensä  4 208 050,98 €

YHtiÖN 
tALoudeLLiNeN 

tiLANNe oN 
VAHVA
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9 KeHitYsHAnKKeet

sekajätettä paalattiin 
vuonna 2013 Munkkaan 
jätekeskukseen raken-
netulla paalauskentällä 
lähes 9 000 tonnia. näin 
valmistauduttiin jätteen 
energiahyödyntämi-
seen vantaan jätevoi-
malassa. sekajätteen 
sijoittaminen kaato-
paikalle jää vähitellen 
historiaan vantaan jäte-
voimalan käyttöönoton 
jälkeen. näiden paalien 
sisältämä sekajäte ei 
lämmitä ilmastoa kaa-
topaikattuna, vaan jäte-
voimalassa energiaksi 
poltettuna vantaalais-
ten koteja.

taaleritehtaan Biotehdas oy pitää lohjan Munkkaan jätekeskuksen 
aluetta hyvänä sijoituspaikkana biokaasulaitokselle. Yhtiö on suunni-
tellut valtakunnallisesti toimiva biokaasulaitosten verkostoa. lohjan 
hanke on suunnitteluvaiheessa ja sen ympäristölupaprosessi on käyn-
nistetty. Rosk’n Rollin tulee kuitenkin vielä kilpailuttaa palvelu han-
kintalain mukaisesti. Biotehdas oy:n toimitusjohtaja Kaisa suvilampi 
esitteli vastaavanlaista laitosta vampulassa Rosk’n Rollin hallituksen 
jäsenille ja henkilöstölle sekä Munkkaan jätekeskuksen naapureille.

Rosk’n Roll oy Ab:n Munkkaan jätekeskuksen vanhin jä-
tetäyttöalue on mukana Kaivanto-hankkeessa, jossa tut-
kitaan vanhojen kaatopaikkojen jätteiden hyödyntämis-
mahdollisuuksia. Munkkaalla kaivettiin 60–90 -luvuilla 
käytössä ollutta kaatopaikkaa.

Munkkaan 
toisen jäte-
täyttöalueen 
pystyseinä-
eristeen ra-
kentaminen 
eteni kesällä 
2013 vauhdik-
kaasti.
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rosk’n roll vähentää aktiivisesti 
jätehuollon ympäristövaikutuksia. 
toiminnan ympäristövaikutuksia 
hallitaan, tarkkaillaan ja vähenne-
tään järjestelmällisesti. tavoitteina 
on muun muassa, että jätekeskuk-
sen rakennusjätteen lajittelua lisä-
tään, kaatopaikkakaasun keräystä 
tehostetaan ja yhtiölle luodaan iso 
14001, iso9001 ja oHsAs 18001 
mukainen toimintajärjestelmä. 

vähemmän jätettä – vähemmän 
ympäristöhaittaa
tehokkain keino vähentää ympä-
ristövaikutuksia on estää jätteiden 
syntyminen. tuotantoteollisuus ja 
pakkaajat sekä kuluttajat ovat tässä 
avainasemassa. tuottajien keinoja 
ovat muun muassa tuotannon ma-
teriaalitehokkuus, tuotteiden kes-
tävyys, pakkaustavat ja pakkausten 
kierrätettävyys. kuluttajat taas voi-

vat vaikuttaa ostamalla kestävää ja välttämällä nopeas-
ti jäteastiaan päätyviä hankintoja. rosk’n roll neuvoo ja 
motivoi vähentämään jätteitä sekä tiedottaa yhtiön pal-
veluista ja keinoista, jotka auttavat jätteiden synnyn eh-
käisyssä.

Jätemateriaalit hyötykäyttöön
Jätteiden hyötykäyttö vähentää ympäristövaikutuksia 
usealla tavalla. Jätemateriaalilla korvataan neitseel-
lisiä raaka-aineita ja vähennetään näin muun muas-
sa teollisuuden ja kaivostoiminnan ympäristövaiku-
tuksia. Lisäksi hyötykäyttö vähentää kaatopaikalle 
päätyvän jätteen määrää. 

rosk’n roll ylläpitää kattavaa kierrätysjätteen ke-
räysverkkoa sekä neuvoo ja tiedottaa jätteiden kier-
rätyksestä. kierrätysjätteet toimitetaan teollisuudel-
le uudeksi raaka-aineeksi. rosk’n roll valmistautui 
vuoden 2013 aikana ohjaamaan kierrätyskelvottomat 
jätteet energiakäyttöön Vantaan jätevoimalaan. seka-
jätteen energiakäyttö on alkanut maaliskuussa 2014. 

Jätekuljetuspäästöjen hallinta ja vähentäminen
kuljetusten päästöjä voidaan vähentää hyvällä suun-
nittelulla ja käyttämällä ympäristöystävällistä
kuljetuskalustoa. 

rosk’n roll suunnittelee jäteastioiden tyhjentämi-
sen niin, että ne voidaan toteuttaa tehokkaasti, eikä 
ylimääräisiä ajokilometrejä kerry. rosk’n roll edel-
lyttää kuljetusurakoitsijoilta ympäristöystävällis-
tä tekniikkaa sekä polttoaineen kulutusraportointia. 
kaikki jätekuljetuksia tekevät autot ovat ympäristö-
vaatimuksiltaan euro iii-V.

YMPäRistövAstuu
JätteeN 

HYÖtYkäYttÖ 
VäHeNtää 

JätteeN 
YmPäristÖ-

VAikutuksiA 
useALLA 
tAVALLA

Jätekeskuksen ympäristövaikutusten hallinta ja vä-
hentäminen
Jätehuollon suurin päästölähde on jätteen loppusijoi-
tuksessa muodostuva kaatopaikkakaasu, joka vaikut-
taa ilmaston lämpenemiseen. Jätteen käsittelyn mui-
ta vaikutuksia ovat vesipäästöt sekä mahdolliset ha-
ju- tai meluhaitat. 

rosk’n roll hallitsee munkkaan jätekeskuksen 
ympäristövaikutuksia sekä suunnitelmallisella toi-
minnalla että huomioimalla ympäristövaikutukset jo-
kapäiväisessä työssä. Päästöjä hallitaan muun mu-
assa aktiivisella kuorman tarkastuksella, kaatopaik-
kakaasun keräämisellä sekä säännöllisellä käyttö- ja 
ympäristötarkkailulla.

Jätteiden käsittely ja ympäristövaikutusten tark-
kailu toteutetaan viranomaisen myöntämien ympä-
ristölupien ja tarkkailuohjelmien mukaisesti. munk-
kaan jätekeskuksen toimintaa ohjaa 15.6.2007 myön-
netty ympäristölupa ja vuonna 2013 myönnetty jät-
teen paalauksen ympäristölupa. 

JäteKesKuKsen vAiKutuKset vesiin
Jätteiden sijoittamisesta kaatopaikalle muodostuu li-
kaista suotovettä, joka ohjataan jäteveden puhdista-
moille. Vuonna 2013 ohjattiin suotovettä Lohjan kau-
pungin puhdistamolle 50 106 m3 ja jätekeskuksen 
omalle puhdistamolle 33 875 m3. Vesimäärä oli noin 
30 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012, johtuen vä-
häisemmästä sademäärästä. 

Jätekeskuksen omalla puhdistamolla suotovesi 
puhdistetaan käänteisosmoosilaitteistolla. Puhdista-
molla typestä poistetaan yli 95 % ja fosforista yli 99 % 
(luparajat 90 %). Puhdistetun veden laatua tarkkail-
laan ja se oli kaikilla mittauskerroilla sekä kemialli-
nen että biologinen hapenkulutuksen osalta alle mit-
taustarkkuuden.  Fosforin osalta viidellä kerralla pi-
toisuus oli alle määritysrajan (5 µg/l) ja suurin mitat-
tu pitoisuus oli 48 µg/l (luparaja 200 µg/l). 

Jätekeskuksen ja sen lähialueen pinta- ja pohja-
vesiä tarkkaillaan vähintään neljä kertaa vuodessa 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Pintaveden tarkkailu 
tehdään ojista sekä lähialueen vesistöstä ja pohjave-
den tarkkailu pohjaveteen ulottuvista tarkkailuput-
kista ja lähialueen kaivoista. Lisäksi seurataan jäte-
täyttöjen sisäisiä vesiä. 

Jätekeskuksen kuormitus oli toimintavuonna pää-
osin aiempien vuosien tasolla. 

JäteKesKuKsen vAiKutuKset ilMAAn
Kaatopaikkakaasu
Jätehuollon merkittävin ympäristövaikutus on loppu-
sijoitusalueilla muodostuvilla kasvihuonekaasuilla ja 
ennen kaikkea muodostuvalla metaanilla, joka on 21 
kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. 
kaatopaikalla syntyvä kaasu kerätään ja hyödynne-

10
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tään. kerätyn kaasun määrä oli toimintavuonna yh-
teensä 691 000 Nm3. kerätyn kaasun energia hyödyn-
nettiin lämpökattilassa lämmöksi ja kaasumoottoril-
la sähköksi. Hyötykäyttölaitteiston häiriötilanteissa 
kaasu poltetaan soihtupolttimessa ympäristöystä-
vällisempään muotoon.  kerätyn kaasun hyötykäyttö 
kasvoi edelleen tehokkaamman vuonna 2012 käyt-
töönotetun kaasumoottorin myötä. Hyötykäytön kas-
vu oli 18 % vuodesta 2012 ja 84 % vuodesta 2011. 

Vuoden 2013 lopulla rosk’n roll tehosti kaatopaik-
kakaasun keräystä ja vähensi purkautuvan kaato-
paikkakaasun määrää asentamalla uusia keräyskai-
voja ja biosuotimia. 

Haju ja pöly
Jätekeskuksessa on käytössä nettipohjainen haju-
seuranta, jonka kautta lähialueen asukkaat voivat il-
moittaa hajuhavaintonsa. Vuoden 2013 aikana jäte-
keskuksen hajuista tuli 53 ilmoitusta, kun edellisenä 
vuonna ilmoituksia tuli 16 kpl. suuri osa ilmoituksista 
tuli elokuun aikana, jolloin hajua aiheutti jätetäytön 
eristeseinän rakennustyöt. 

toukokuussa 2013 jätekeskuksessa ja sen ympäris-
tössä mitattiin pölyä ja haisevia rikkiyhdisteitä. Pölyn 
mittaus tehtiin 12.5 – 26.5.2013 samanaikaisesti kah-
dessa pisteessä. Jätekeskuksessa ja lähiympäristös-
sä mitatut leijuvan pölyn ja hengitettävien hiukkasten 
pitoisuudet eivät ylittäneet annettuja ohje- tai raja-
arvoja. 

ilman haisevien rikkiyhdisteiden määrää mitattiin 
mittaussuunnitelman mukaisesti yhdessä häiriinty-
vässä kohteessa jatkuvatoimisesti kahden viikon ajan 
(8.5. – 29.5.2013).  kohde sijaitsi noin 300 metrin etäi-
syydellä koilliseen jätekeskuksen rajasta. mittaus-
ten aikaisissa olosuhteissa ei ylitetty Valtioneuvoston 
päätöksessä 480/96 haiseville rikkiyhdisteille annet-
tua kansallista ohjearvoa. 

tarkkailuohjelman mukaiset pinta- ja pohjaveden 
havaintopaikat
• punainen:  Pintavesi
• vihreä:  Pohjavesi
• musta:  suotovesi ja sisäiset tarkkailupisteet
• sininen:  Muut

© mmL, 2014
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Pölyä ja haisevia rikkiyhdisteitä mitataan munkkaan 
jätekeskuksessa kolmen vuoden välein. seuraava 
mittauskerta on vuonna 2016. 

Melu
Vuonna 2013 melumittauksia tehtiin jatkuvatoimises-
ti kahdessa pisteessä niin, että betonimurskauksen 
melu ohjautui mahdollisten häiriintyvien kohteiden 
suuntaan. selvityksen mukaan melutilannetta hallitsi 

*Asukasvasteluku AVL kertoo, monenko ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä typen päiväkuormitusta jätevesi vastaa.

suitiantien liikenteen melu ja murskausmelu peittyi 
siihen. Niinä hetkinä, jolloin ei liikennettä esiintynyt 
kuului hetkittäin pyöräkoneen peruutusmerkkiääni 
ja oletettavasti kauhasta syntynyt kolaus. selvityksen 
perusteella betonimurskaus ei ylitä päiväajan ohjear-
voja asumiseen käytettävälle seudulle.

melua mitataan munkkaan jätekeskuksessa kol-
men vuoden välein. seuraava mittauskerta on vuon-
na 2016. 

YmPäristÖ

Ympäristövaikutukset ilma   2009  2010  2011  2012 2013
ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun talteenotolla, (%)  7 6 14 9 10

talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste, (%) 100 68  10 74 74

Hyödynnetyn kaatopaikkakaasun energiavastaavuus,  84 64 26 61 89
omakotitalojen lämmitys (kpl) 

Ympäristövaikutukset, vesi
Lohjan kaupungin puhdistamolle johdetun veden   1 400  2 148  1 884  2 973 1 873 
kokonaistyppikuormitus, (AVL*) 

omalle puhdistamolle johdetun veden  2 000  1 927  2 436  1 934 1 359  
kokonaistyppikuormitus, (AVL) 

omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle   255  178  341 229 156 
johdetun veden kokonaistyppikuormitus, (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 
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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
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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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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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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.
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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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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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