
Vuosikertomus
Årsberättelse

Rosk’n Roll Oy Ab 2006



Missio
Rosk’n Roll Oy Ab rakentaa alueensa asukkail-
le vuoteen 2016 mennessä pohjoismaisen mallin 
mukaisen, maailman huipputasoa olevan jäte-
huoltojärjestelmän.

Visio
Jätehuolto on kunnallista peruspalvelua, johon 
jokaisella alueen vakituisella ja vapaa-ajan 
asukkaalla on oikeus.

Vision toteuttamiseksi 
Rosk’n Roll Oy Ab
• toimii alueensa jätehuollon kehittäjänä, koordinaattorina,    

 palvelujen tuottajana sekä palveluiden kilpailuttajana ja  
 ulkoistajana. Yhtiö käyttää monipuolisesti eri menetelmiä    
 taatakseen jätehuoltovarmuuden kaikissa tilanteissa.

• luo palveluverkoston ja ylläpitää sitä. Verkosto palvelee  
 tasapuolisesti kaikkia alueen asukkaita. 

• etsii uusia toimintoja jotka tukevat perustehtävää,  
 asukkaiden jätehuoltoa. 

• toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tiedostaen,  
 että sen nykyinen toiminta-alue ja hallintomalli voivat  
 muuttua.

• korostaa asiakaspalvelussa jätekäyttäytymistä ohjaavaa 
 neuvontaa.

Mission
Rosk’n Roll bygger fram till år 2016 ett avfalls-
servicesystem, enligt nordisk modell av topp-
klass i världen, för sitt verksamhetsområdes in-
vånare.

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

För att förverkliga visionen 
verkar Rosk’n Roll Oy Ab
• som utvecklare för avfallsservicen på sitt verksamhets- 

 område, koordinerar, producerar service, konkurrens- 
 utsätter och lägger ut på entreprenad. Bolaget använder    
 sig mångsidigt av olika metoder för att trygga  
 avfallsservicens säkerhet i alla lägen. 

• skapar ett nätverk av service och upprätthåller det.  
 Nätverket betjänar jämlikt alla invånare på området. 

• söker nya funktioner som stöder grunduppgiften,  
 invånarnas avfallshantering.  

• verkar i samarbete med olika aktörer medveten om att   
 dess nuvarande verksamhetsområde och förvaltnings- 
  modell kan ändra. 

• understryker rådgivningen som styr avfallsbeteendet  
 inom sin kundbetjäning.
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Vuosi 2006 oli yhtiön kannalta monessa suhteessa histo-
riallinen. Uusi yhteistyösopimus kuntien kanssa allekir-

joitettiin 17.3.2006. Lohja ja Karjalohja jäivät valitettavasti vie-
lä sopimuksen ulkopuolelle. Uutta sopimuksessa on lähinnä 
sitoutuminen siirtyä keskitettyyn jätteenkuljetusjärjestelmään. 
Ainoastaan Karkkilassa on ollut vanhastaan keskitetty kul-
jetusjärjestelmä. Uuteen järjestelmään siirrytään porraste-
tusti: Vihti siirtyi ensimmäisenä uutena kuntana syyskuussa 
2006, viimeiseksi siirtyvät Hanko, Nummi-Pusula ja Sammatti 
joulukuussa 2007. Samalla näissä kunnissa siirrytään aidosti 
kuntavetoiseen jätehuoltoon. Vanha sopimusperusteinen jär-
jestelmä oli urakoitsijavetoinen, jossa kunnalla ja sen lukuun 
toimivalla Rosk’n Rollilla oli hyvin rajatut mahdollisuudet 
vaikuttaa kiinteistöjen jätehuoltoon. Voidaan sanoa, että vasta 
nyt jätehuolto on kunnallista peruspalvelua, kuten jätelaissa 
tarkoitetaan. 

Siirtyminen keskitettyihin kuljetuksiin on erittäin suuri muu-
tos, joka edellyttää kattavan asiakasrekisterin luomista, jossa 

Toimitusjohtajan katsaus 

Jätehuolto on kunnallista peruspalvelua

ovat sekä alueen asutut kiinteistöt että kaikki sekajäteastiat. 
Valmista rekisteriä ei ole, vaan tiedot kootaan useista puut-
teellisista ja virheitä sisältävistä rekistereistä. Keskitetty kulje-
tusjärjestelmä on käytännössä ainoa tapa, jolla kaikki jätelain 
tarkoittamat jätteentuottajat todella saadaan mukaan järjestet-
tyyn jätteenkuljetukseen ja siten myös yhteisen järjestelmän 
maksajiksi. Vihdin rekisterityön yhteydessä selvisi muun mu-
assa, että yli 800 loma-asunnosta ei ole maksettu ekomaksua 
milloinkaan, eikä luultavasti muitakaan jätemaksuja. Huolelli-
sista ennakkovalmisteluista huolimatta muutos tapahtuu osin 
puutteellisin tiedoin. Vihdissä pahimmat karikot vältettiin ja 
urakasta saatuja kokemuksia tullaan hyödyntämään muualla. 
Kiitos hyvästä työstä erittäin stressaavissa olosuhteissa kuuluu 
kuljetusyksikölle, palveluosastolle ja koko toimistollemme!

Alueellisen lautakuntakunnan mallilla oli laaja kannatus yh-
teistyösopimuksen tehneissä kunnissa. Kunnat nimesivät 
edustajansa Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan, joka 
aloitti toimintansa syyskuussa 2006. Lautakunnan esittelijänä  

Verkställande direktörens översikt

Avfallshanteringen är en kommunal basservice

År 2006 var ur bolagets synvinkel i många avseenden histo- 

  riskt. Ett nytt samarbetsavtal undertecknades med kom-

munerna 17.3.2006. Tyvärr blev ännu Lojo och Karislojo utan-

för avtalet. Det nya med avtalet är främst att man förbinder 

sig till att övergå till ett centraliserat transportsystem. Endast i 

Högfors har man från tidigare det centraliserade transportsys-

temet i bruk. Man övergår stegvis till det nya systemet: Vich-

tis övergick som första nya kommun i september 2006, till sist 

övergår Hangö, Nummi-Pusula och Sammatti i december 2007. 

Samtidigt övergår man i dessa kommuner till en verklig kom-

munal avfallsservice. Det gamla avtalsbaserade systemet var 

entreprenörstyrt och i det hade kommunen och Rosk´n Roll, 

som fungerar i kommunens regi, mycket begränsade möjlig-

heter att påverka fastigheternas avfallsservice. Man kan säga 

att det är först nu som avfallsservicen är en kommunal bas-

service på det sätt som avses i avfallslagen. 

Övergången till centralt anordnade transporter är en mycket 

stor förändring som förutsätter att man skapar ett heltäck-

ande kundregister, i vilket områdets bebodda fastigheter och 

alla avfallskärl finns med. Något färdigt register finns inte utan 

uppgifterna sammanslås från många olika bristfälliga register, 

som också innehåller fel. Ett centraliserat transportsystem är i 

praktiken det enda sättet genom vilket alla avfallsproducenter, 

som avses i avfallslagen, verkligen fås med i den ordnade av-

fallstransporten och på så sätt också deltar i kostnaderna för 

det gemensamma systemet.  I samband med registerarbetet i 

Vichtis uppdagades det bland annat att mer än 800 fritidsbo-

städer aldrig betalat ekoavgift och antagligen inte heller någ-

ra andra avfallsavgifter. Trots grundliga förberedelser genom-

fördes övergången delvis med bristfällig information. I Vich-

tis undgick man de värsta fadäserna och den erfarenhet man 

fått av entreprenaden där kommer att utnyttjas annorstädes. 

Tacket för ett gott arbete under hård press går till transport-

enheten, serviceavdelningen och hela vårt kontor! 

I de kommuner som slöt samarbetsavtalet fanns ett brett stöd 

för modellen med en regional nämnd. Kommunerna utnämn-
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Kymmenen kuntaa siirtyy yhteistyösopimuksella Rosk’n Rollin kilpailuttamiin sekajätteen kuljetuksiin 
v. 2006–2007 lähtien.

toimii jäteasiamies. Karkkila jäi ainakin vielä lautakunnan ul-
kopuolelle, koska Karkkilassa on pitkään ollut kunnan järjes-
tämä jätteenkuljetus. Erillissopimuksen tehneet Lohja ja Karja-
lohja eivät kuulu lautakuntaan, joka rahoitetaan keskitetyn kul-
jetusjärjestelmän julkisoikeudellisin jätemaksuin. Lautakunta ei 
rasita kuntien taloutta, vaan päinvastoin kussakin kunnassa 
aiemmin virkatyönä tehty työ siirtyi lautakunnalle ja jätemak-
suin rahoitettavaksi. Lautakunta on päättänyt Vihdin sekajäte-
taksasta ja -maksuista sekä koko yhteistyöalueen biojätemak-
suista. Lautakunta asetti myös yhteistyösopimuksen edellyttä-
mät yhtenäiset jätepisteiden ja ekopisteiden (entisten hyöty-
jätepisteiden) väärinkäyttömaksut. Lisäksi lautakunta hyväksyi 
uudet alueelliset jätehuoltomääräykset helmikuussa 2007.

Lähitulevaisuudessa jätteiden sisältämä energia hyödynnetään 
kaatopaikalle viemisen sijaan. Toistaiseksi polttopaikkaa ei ole 
löytynyt. Laki julkisista hankinnoista estää kunnallisia jäteyh-
tiöitä sopimasta suoraan polttolaitoksen kanssa jätteenpoltos-
ta ilman kilpailua. Tämän vuoksi Rosk’n Roll ja pääkaupunki-
seudun YTV ovat valmistelemassa jätteen energiahyödyntämi-

sestä hankintayhteistyötä uuden kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn kautta. Yhteistyöllä 
YTV:n kanssa Rosk’n Roll pyrkii varmis-
tamaan jätteiden korkealuokkaisen ener-
giahyötykäytön kaikissa vaihtoehdoissa, 
joita hankintaprosessissa ilmenee. 

Loppuvuodesta 2006 valmistui yhtiön 
missio ja visio. Ne tehtiin tukemaan 
palvelukeskeistä järjestelmää ja anta-
maan suuntaa tulevaisuudelle. Mis-
siomme on nyt seuraava: Rosk’n Roll 
rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 
2016 mennessä pohjoismaisen mal-
lin mukaisen, maailman huipputasoa 
olevan jätehuoltojärjestelmän. Mis-
sio on erittäin haastava, mutta 
myös innostava, koska uskomme 
sen toteutumiseen. 

Stig Lönnqvist

Genom samarbetsavtalet övergår tio kommuner med början år 2006–2007 till blandavfallstransporter 
som konkurrensutsatts av Rosk´n Roll. 

de sina representanter till Västra Nylands avfallsnämnd 

som inledde sin verksamhet i september 2006. Nämndens 

ärenden bereds av avfallsombudet. Högfors stannade, åtmins-

tone tillsvidare, utanför nämnden eftersom Högfors länge har 

haft kommunal avfallstransport. Lojo och Karislojo som slutit 

ett separat avtal med Rosk’n Roll hör inte till nämnden, vilken 

finansieras med offentligrättsliga avfallsavgifter från det cen-

traliserade transportsystemet. Nämnden belastar inte kommu-

nernas ekonomi tvärtom övergår det arbete som tidigare gjorts 

av tjänstemän i varje kommun nu till nämnden och bekostas 

med avfallsavgifter. Nämnden har beslutat om blandavfalls-

taxan och -avgifterna i Vichtis samt om bioavfallsavgiften för 

hela samarbetsområdet. Nämnden fastställde också samstäm-

miga avgifter för missbruk av sopterminaler och ”ekopunkter” 

(före detta återvinningspunkter) i enlighet med samarbetsav-

talet. Dessutom godkände nämnden nya regionala avfallshan-

teringsbestämmelser i februari 2007. 

Inom en nära framtid kommer energin som finns i avfallet att 

utnyttjas istället för att man för det till avstjälpningsplatsen. 

Tills vidare har ingen plats för förbränning hittats. Lagen om 

offentlig upphandling förbjuder kommunala bolag att komma 

överens med förbränningsverken om avfallsförbränning utan 

konkurrensutsättning. Därför håller Rosk´n Roll och huvud-

stadsregionens SAD på med att 

bereda ett upphandlingssam-

arbete för energiutvinning av 

avfall genom ett nytt konkur-

rensutsättande förhandlings-

förfarande. Genom samarbetet 

med SAD strävar Rosk´n Roll till 

att säkra en högklassig energiut-

vinning av avfall i alla alterna-

tiv som uppkommer under upp-

handlingsprocessen. 

I slutet av år 2006 blev bolagets 

mission och vision klara. De upp-

gjordes för att stöda det servicecen-

trerade systemet och för att ge rikt-

ning åt framtiden. Vår mission är nu 

följande: Rosk’n Roll bygger framtill år 2016 

ett avfallsservicesystem, enligt nordisk modell av 

toppklass i världen, för sitt verksamhetsområdes 

invånare. Missionen är mycket utmanande 

men också inspirerande eftersom vi tror på 

att den förverkligas. 

             Stig Lönnqvist
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Jätehuoltoa Länsi-Uudellamaalla

Nummi-Pusula

Vihti
Vichtis

Karkkila 
Högfors

Sammatti

Lohja
Lojo

Siuntio
Sjundeå

Ingå
Inkoo

Karis
Karjaa

Pohja 
Pojo

Hanko
Hangö

Ekenäs
Tammisaari

Karjalohja
Karislojo

Yhtiön toiminta-alueella Länsi-
Uudellamaalla asuu 130 000 
vakituista asukasta, lisäksi 
alueella on runsaasti vapaa-
ajan asutusta.

Avfallshantering i västra Nyland 

Rosk’n Roll Oy Ab grundades år 1993 för att utveckla den 

regionala avfallshanteringen (dåvarande Länsi-Uuden-

maan jätehuolto Oy – Västra Nylands avfallshantering Ab). 

Hangö, Ingå, Karis, Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, 

Pojo, Sammatti, Sjundeå, Ekenäs och Vichtis äger 99,2 % av 

bolaget och privata aktörer 0,8 %. 

12 ägarkommuner har gett bolaget i uppgift att sköta mer-

parten av kommunernas avfallshanteringsskyldigheter. Bo-

laget har till uppgift att planera, utveckla och koordinera 

avfallshanteringen, ordna återvinning och insamling av 

problemavfall, upprätthålla den gemensamma, regionala 

avstjälpningsplatsen och avfallsbehandlingsanläggningar, 

konkurrensutsätta transporterna centralt i tio kommuner, 

utbygga och upprätthålla sopterminalnätverket samt hand-

ha rådgivning och information. 

På bolagets verksamhetsom-
råde bor 130 000 fast bosatta 
invånare. Dessutom finns rikligt 
med fritidsbebyggelse på 
området. 

Rosk’n Roll Oy Ab perustettiin vuonna 1993 kehittämään 
alueellista jätehuoltoa (silloin Länsi-Uudenmaan jätehuol-

to Oy – Västra Nylands avfallshantering Ab). Hanko, Inkoo, 
Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Pohja, 
Sammatti, Siuntio, Tammisaari ja Vihti omistavat yhtiöstä 
99,2 % ja yksityiset toimijat 0,8 %. 

12 omistajakuntaa ovat antaneet yhtiön tehtäväksi pääosan 
kuntien jätehuoltovelvoitteista. Yhtiön tehtäviä ovat jäte-
huollon suunnittelu, kehitys ja koordinointi, kierrätyksen ja 
ongelmajätehuollon järjestäminen, yhteisen alueellisen kaa-
topaikan ja jätteenkäsittelylaitosten ylläpito, kuljetusten kes-
kitetty kilpailutus kymmenessä kunnassa, jätepisteverkoston 
rakentaminen ja ylläpito sekä neuvonta ja tiedotus. 
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Kehityspäällikkö
UTVECKLINgSCHEf

Tiedottaja
INfORMATöR

Organisaatio

Organisation

Hallitus ja henkilöstö

Omistajakuntien edustajat valitsevat yhtiökokouksessa 
hallituksen. Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuoden 2006 

lopussa puheenjohtaja Esko Meloni Vihdistä, varapuheenjoh-
taja Ulla Lindström-Dahl Tammisaaresta, Ola Eklund Karjaalta, 
Jukka-Pekka Halme Hangosta, Markku Kärkkäinen Siuntiosta, Kalevi 
Ourama Lohjalta ja Kyösti Suonoja Karkkilasta.

Toimitusjohtaja

VERKSTÄLLANDE DIREKTöR

Yhtiössä työskenteli 28 työntekijää. Asiakaspalvelu nostettiin 
keskiöön organisaatiomuutoksessa vuoden lopussa. Jätekes-
kuksen vastaanottopalveluiden lisäksi keräys- ja kuljetuspal-
velut sekä jäteneuvonta tekevät suoraa asiakaspalvelutyötä. 

Keräys- ja 
kuljetuspalvelut 
INSAMLINgS- OCH 
TRANSPORTSERVICE

Neuvontapalvelut

RÅDgIVNINgS-
TJÄNSTER

Käsittely

BEHANDLINg

Rakentaminen

BYggNADS-
VERKSAMHET

Palvelupäällikkö                                   Rakennus- ja käsittelypäällikkö
     SERVICECHEf             BYggNADS- OCH HANTERINgSCHEf

Taloushallinto
EKONOMIföRVALTNINg

Vastaanottopalvelut

MOTTAgNINgS-
SERVICE

Styrelse och personal

Representanter från delägarkommunerna utser på bolags- 

 stämman en styrelse. I slutet av år 2006 ingick följan-

de personer i bolagets styrelse: ordförande Esko Meloni från  

Vichtis, viceordförande Ulla Lindström-Dahl från Ekenäs, Ola  

Eklund från Karis, Jukka-Pekka Halme från Hangö, Markku  

Kärkkäinen från Sjundeå, Kalevi Ourama från Lojo och Kyösti  

Suonoja från Högfors.

I bolaget arbetade 28 personer. Vid organisationsförändring-

en vid årets slut lyftes kundbetjäningen i centrum. Förutom 

mottagningsservicen på avfallscentralen, utför också insam-

lings- och transportservicen samt avfallsrådgivningen direkt 

kundbetjäningsarbete. 
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Jätteet talteen

Vuoden aikana siirtyminen keskitettyyn kuljetusjärjestel-
mään alkoi ensimmäisenä Vihdistä. Kunnan järjestämä 

jätteenkuljetus oli jo käytössä Karkkilassa. Hyötyjätepistever-
koston uudistaminen käynnistyi loppuvuonna. Hyötyjätteet 
kerätään maanalaisiin astioihin ja keräyspaikan nimeksi tulee 
ekopiste.

Yhdyskuntajätteiden keräys

Yhdyskuntajätteeksi kutsutaan kotona päivittäin syntyvää 
jätettä. Sekajäte kuljetetaan toistaiseksi kaatopaikalle, biojäte 
kerätään erikseen kompostoitavaksi.

Alueella oli sopimusperusteinen jätteenkuljetus Karkkilaa ja 
Vihtiä lukuun ottamatta. Keskitettyyn kuljetukseen siirrytään 
portaittain 1.9.2006–31.12.2007. Alueen sekajätekuljetukset on 
jaettu yhdeksäksi urakka-alueeksi, jotka noudattavat toistai-
seksi kuntarajoja. Urakka-alueilla on keskimäärin 10 000 asu-
kasta, jolloin pienikin urakoitsija voi tarjota palvelujaan. Kes-
kitetyt sekajätteen kuljetukset alkoivat Vihdissä syyskuussa 
2006, pääosa kuljetuksista alkaa vuonna 2007. Vihdin kahta 
urakka-aluetta hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj (L&T Oyj). 

Rosk’n Roll teettää Efeko Oy:llä ja Kuntaliitolla hintavertailutut-
kimuksen kaikissa keskitettyihin kuljetuksiin siirtyvissä kunnis-
sa. Vihdin tutkimuksen mukaan vihtiläiset säästävät n. 160 000 
euroa vuodessa uudessa järjestelmässä, jossa hintaan sisältyy 
myös jäteastioiden pesu kahdesti vuodessa. Merkittävimmin jä-
temaksut pienenivät omakotiasukkailta, keskimäärin n. 34 %. 

Kiinteistökohtaista sekajätteen keräystä täydentävät kuudessa 
kunnassa Rosk’n Rollin alueelliset jätepisteet. Lohjan, Karjaan,    

Avfallet tas tillvara

Under året övergick Vichtis som första kommun till ett 

centraliserat transportsystem. Systemet med kommunalt 

ordnad avfallstransport var redan i bruk i Högfors. Arbetet 

med att förnya nätverket av återvinningspunkter startade i 

slutet av året. Återvinnbart avfall samlas i behållare under 

jorden och insamlingsplatsens namn blir ”ekopunkt”. 

Insamling av samhällsavfall

Det avfall som dagligen bildas hemma kallas samhällsavfall. 

Blandavfallet transporteras tills vidare till avstjälpningsplatsen, 

bioavfallet samals in separat för kompostering. 

På området sköttes avfallstransporterna avtalsbaserat förutom 

i Högfors och Vichtis. Övergången till det centraliserade syste-

Avfall som deponerats på avstjälpningsplatsen (ton)

met sker stegvis under tiden 1.9.2006–31.12.2007. Blandavfalls-

transporterna på området har indelats i nio entreprenadom-

råden som tills vidare följer kommungränserna. På entrepre-

nadområdena bor i medeltal 10 000 personer vilket gör att 

också en liten entreprenör kan erbjuda tjänsterna. De centra-

liserade transporterna av blandavfall började i Vichtis i sep-

tember 2006, största delen av transporterna börjar år 2007. De 

två entreprenadområdena i Vichtis sköts av Lassila & Tikanoja 

Oyj (L&T Oyj). 

Rosk’n Roll låter Efeko Oy och kommunförbundet göra en 

prisjämförelseundersökning i alla kommuner som övergår 

till centraliserade transporter. Enligt undersökningen i Vichtis 

sparar vichtisborna ca 160 000 euro per år i det nya systemet. 

I priset ingår också tvätt av avfallskärlen två gånger per år. 

Kaatopaikalle läjitetty jätemäärä (tonnia) 
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Tammisaaren, Pohjan, Siuntion ja Nummi-Pusulan haja-asu-
tusalueilla oli yhtiön hoidossa 124 jätepistettä, joista 15 oli 
käytössä kesällä vain huhti-lokakuussa. Jätepisteitä tyhjentä-
vät SITA Finland Oy Nummi-Pusulassa, Siuntiossa ja Lohjalla 
sekä L&T Oyj Karjaalla, Tammisaaressa ja Pohjassa. 

Kotitalouksien sekajäte sijoitetaan Länsi-Uudenmaan ainoal-
le käytössä olevalle kaatopaikalle Munkkaan jätekeskukseen 
Lohjalle. Kotitalouksien sekajätettä läjitettiin kaikkiaan 57 000 
tonnia neljän hehtaarin läjitysalueelle. Jätettä tiivistettiin 50 
tonnin kaatopaikkajyrällä. Tiivistysurakoitsija on Helsingin 
BiMu Oy. 

Alueella on kolme kaatopaikkaa, joista vanhin on suljettu. 
2000-luvulla käytössä olleen kaatopaikan sulkeminen jatkui  
v. 2006. Jotta kaatopaikkatila riittäisi, nykyistä läjitysaluetta 
laajennetaan kahdella hehtaarilla vuoteen 2009 mennessä. 

Biojätteen keskitetty keräys kilpailutettiin ja uusi urakkakausi 
alkoi syyskuussa. Länsi-Uudenmaan kahta biojätteen urak-
ka-aluetta hoitaa hankolainen Martti Poutiainen Oy. Poh-
joisen alueen biojätteet käsittelee mullaksi Envor Biotech Oy 
Forssassa ja eteläisen alueen biojätteet käsitellään tunneli-

kompostointilaitoksessa Hangon jäte-
asemalla. Tammikuussa yhtiö järjes-
ti joulukuusikeräyksen yhteistyössä 
järjestöjen kanssa, kuuset toimi-
tettiin haketettaviksi. Kaikkiaan 
biojätettä kerättiin ja käsiteltiin  
2 800 tonnia.

Hyötyjätteet  
raaka-aineeksi

Hyötyjätteitä kerättiin 142 hyö-
tyjätepisteellä ja yhdeksällä jä-
teasemalla. Hyötyjätepisteitä 
uudistetaan: jätteitä aletaan ke-
rätä tilaviin maanalaisiin astioi-
hin. Sammatissa ja Karjalohjal-
la järjestelmä on ollut käytössä 
vuosikymmenen. Karjaa, Pohja, 
Siuntio, Inkoo saivat uudet ns. 
syväkeräyspisteet vuoden 2006 

Egnahemshusägarnas avfallsavgifter minskade mest påtagligt,  

i medeltal ca 34 %. 

I sex kommuner kompletterar Rosk´n Rolls regionala sopter-

minaler insamlingen av blandavfall fastighetsvis. På glesbyg-

den i Lojo, Karis, Ekenäs, Pojo, Sjundeå och Nummi-Pusula 

hade bolaget hand om skötseln av 124 sopterminaler av vilka 

15 var i bruk endast på sommaren i april-oktober. Soptermi-

nalerna tömdes av SITA Finland Oy i Nummi-Pusula, Sjundeå 

och Lojo samt av L&T Oyj i Karis, Ekenäs och Pojo. 

Blandavfallet från hemhushållen placeras på den enda avstjälp-

ningsplatsen som finns i Västnyland, på Munka avfallscentral 

i Lojo. Sammanlagt deponerades 57 000 ton blandavfall från 

hemhushållen på det fyra hektar stora deponiområdet. Avfallet 

pressades ihop med en komprima-

tor som väger 50 ton. Entreprena-

den sköttes av  Helsingin BiMu Oy. 

Det finns tre deponier på området. 

Den äldsta är inkapslad. Inkapslings-

arbeten gjordes på deponiområdet som 

var i bruk under 2000-talet. Deponiom-

rådet utvidgas med två hektar framtill år 

2009 för att utrymmet på avstjälpnings-

platsen skall räcka till. 

Den centraliserade insamlingen av bioavfall 

konkurrensutsattes och nu den nya entreprena-

den började i september. De två entreprenadom-
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lopussa. Seuraavaksi uusitaan pohjoisten kuntien pisteet. Uu-
distuksen myötä hyötyjätepisteen nimi muuttuu ytimekkääksi 
ekopisteeksi. 

Hyötyjätepisteiden metallin-, lasin- ja paristonkeräysastioita 
tyhjensivät yhtiön kilpailuttamina SOL Ympäristöpalvelut Oy 
Vihdissä, Eino Helenius Karkkilassa, L&T Oyj Nummi-Pusu-
lassa, Lohjalla, Siuntiossa, Inkoossa, Karjaalla, Tammisaares-
sa, Pohjassa ja Karjalohjalla, FT-Transport Oy Ab Inkoossa 
ja Pohjassa (syväkeräysastiat), Lohjan Puhtaanapito Ky Sam-
matissa, Karjalohjalla ja Lohjalla (syväkeräysastiat) ja Martti 
Poutiainen Oy Hangossa.

Tuottajien vastuulle kuuluvien jätteiden keräys hyötykäyt-
töön toteutettiin yhdessä tuottajavastuuyhteisöjen kanssa. 
Paperia kertyi 4 500 tonnia (Paperinkeräys Oy) sekä sähkö- 
ja elektroniikkalaitteita 1 250 tonnia (SER-Tuottajayhteisö ry 
SERTY, Elker Oy, Pohjoismaiden Elektroniikkakierrätysyhdis-

rådena i  västra Nyland sköts av hangöentreprenören Martti 

Poutiainen Oy. Bioavfallet från de norra delarna komposteras 

till mylla av Envor Biotech Oy i Forssa och bioavfallet från 

de södra områdena behandlas i tunnelkomposteringsanlägg-

ningen på Hangö sopstation. I januari arrangerade bolaget 

insamling av julgranar i samarbete med föreningar. Granar-

na levererades för flisning. Totalt insamlades och behandla-

des 2 800 ton bioavfall. 

Återvinningsbart avfall som råvara

Vid de 142 återvinningspunkterna och nio sopstationerna in-

samlades återvinnbart avfall. Återvinningspunkterna förny-

as: man börjar samla in avfallet i rymliga behållare under 

jorden. I Sammatti och Karislojo har systemet varit i bruk i 

ett årtionde. I slutet av år 2006 kom nya sk. djupinsamlings- 

platser till Karis, Pojo, Sjundeå och Ingå. Därefter förnyas 

platserna i de kommuner som finns i regionens norra del. 

Med förnyelsearbetena förändras också återvinningspunk-

ternas namn till det koncisa ”ekopunkt”. 

Tömningen av återvinningspunkternas metall-, glas-, och 

batteriinsamlingskärl sköts av företag som bolaget valt ge-

nom konkurrensutsättning. SOL Ympäristöpalvelut Oy i Vich-

tis, Eino Helenius i Högfors, L&T Oyj i Nummi-Pusula, Lojo, 

Sjundeå, Ingå, Karis, Ekenäs, Pojo och Karislojo, FT-Transport 

Oy Ab i Ingå och Pojo (djupinsamlingskärl), Lohjan Puhtaa-

napito Ky i Sammatti, Karislojo och Lojo (djupinsamlingskärl) 

och Martti Poutiainen Oy i Hangö.

Insamlingen av avfall till återvinning, som hör till producent-

ansvaret, förverkligades i samarbete med producentsamman-

slutningarna. Papper insamlades i en mängd om 4 500 ton 

(Paperinkeräys Oy) och el- och elektronikapparater 1 250 ton 

(SER-Tuottajayhteisö ry SERTY, Elker Oy, Nordisk Elektronik- 

återvinningsförening rf NERA och Oy Electrolux Ab). 412 

skrotbilar togs emot (Kuusakoski Oy) samt 127 ton impregne-

rat trä (Demolite Oy).

Problemavfallet tas tillvara

Problemavfall insamlades på alla nio sopstationer, vid 15 

mottagningsplatser för problemavfall och under två rundor 

med insamlingsbilarna Jonas och Romulus. Bolaget har kon-

kurrensutsatt problemavfallsinsamlingen med Jonas-bilen 

som sköts av L&T Oyj. Rosk’n Roll mottog läkemedelsavfall 

från kommuninvånarna vid 21 apotek. Munka avfallscentral 

fungerar från och med maj 2006 som centrum för regionens 

problemavfallsservice. Ett nytt förråd för problemavfalls-

kärl byggdes på avfallscentralen. Problemavfall insamlades 

417 ton dvs. ungefär 3,2 kg per invånare. Problemavfallet  

behandlas och oskadliggörs av Ekokem-Palvelut Oy Ab. 

tys ry NERA ja Oy Electrolux Ab). Romuautoja otettiin vas-
taan 412 kpl (Kuusakoski Oy) ja kyllästettyä puuta 127 tonnia 
(Demolite Oy).

Ongelmajätteet talteen

Ongelmajätteitä kerättiin kaikilla yhdeksällä jäteasemalla, 15 
ongelmajätteiden vastaanottopaikassa ja kahdella Joonas- ja 
Romulus-keräyskierroksella. Joonas-autolla ongelmajätteitä 
kerää yhtiön kilpailuttamana L&T Oyj. Rosk’n Roll vastaanot-
ti asukkaiden lääkejätteitä 21 apteekissa. Munkkaan jätekeskus 
toimi toukokuusta 2006 lähtien alueen ongelmajätehuollon 
keskuksena. Jätekeskukseen rakennettiin uusi ongelmajäteas-
tioiden varasto. Ongelmajätteitä kerättiin 417 tonnia eli ku-
takin asukasta kohti 3,2 kg. Ongelmajätteet käsittelee ja tekee 
vaarattomaksi Ekokem-Palvelut Oy Ab. 
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Jätteistä tuotteita ja energiaa

Produkter och energi av avfallet 

jäte hyödyntämistapa, hyödyntäjät

biojäte kompostimulta, Envor Biotech Oy, Hangon tunnelikompostointilaitos

paperi sanomalehtipaperi, Paperinkeräys Oy

kartonki ja pahvi hylsykartonki, Paperinkeräys Oy

metalli metalli, Kuusakoski Oy

puu hake ja energia, Biowatti Oy

kyllästetty puu hake, Demolite Oy

lasi soran korvike mm. kaatopaikan kaasunkeräyskerroksessa

sähkö- ja elektroniikkalaitteet uusiin laitteisiin, SERTY, Elker, NERA ja Electrolux
 
ongelmajätteet  käsittely ja turvallinen hävittäminen, Ekokem-Palvelut Oy Ab

kaatopaikkakaasu Munkkaan jätekeskuksen lämmitys

avfall återvinningssätt, återvinnare

bioavfall  kompostmylla, Envor Biotech Oy,  
 Hangö tunnelkomposteringsanläggning

papper  tidningspapper, Paperinkeräys Oy

kartong, papp hylskartong, Paperinkeräys Oy

metall  metall, Kuusakoski Oy

trä  flis och energi, Biowatti Oy

impregnerat trä  flis, Demolite Oy

glas  substitut för grus mm. i gasuppsamlingsskiktet på avstjälpningsplatsen 

el- och elektronikapparater delvis till nya apparater, SERTY, Elker, NERA och Electrolux

problemavfall behandling och säker förstöring, Ekokem-Palvelut Oy Ab

deponigas uppvärmning av Munka avfallscentral
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Kaatopaikka ympäristön osana

aiheuttamaa hajuhaittaa vähennetään kaasun keräyksellä ja 
käsittelyllä, jätteiden aiheuttamaa hajua tehokkaalla tiivistämi-
sellä ja jätteiden peittämisellä. 

Nykyinen jätetäyttö alkaa olla sen ikäinen, että se tuottaa 
runsaammin kaatopaikkakaasuja. Naapurustosta alkoi tulla 
yhteydenottoja hajuista. Vuoden 2005 selvitysten perusteella 
suurimmiksi hajulähteiksi varmistuivat parhaillaan suljettava 
vanha jätetäyttö ja vuonna 2000 käyttöön otettu nykyinen 
jätetäyttö. Vuodenvaihteessa 2005–2006 hajujen vähentämi-
seksi jätetäytölle rakennettiin väliaikainen biosuodin seulo-
tusta Hangon kompostilaitoksen kompostista, hakkeesta ja 
haravointijätteestä. Hajut saatiin hallintaan ja hajuista johtu-
vat yhteydenotot palautuivat aikaisempaan tasoon. Biosuodin 
jouduttiin poistamaan väliaikaisesti kesällä 2006 jätetäytön 
rakennustöiden tieltä. Väliaikaisesti poistettu biosuodin lisäsi 
heti hajuvalituksia. Biosuodin rakennettiin uudelleen loppu-
vuodesta.

Vuoden aikana kaasua saatiin talteen 138 000 Nm3, josta noin 
puolet hyödynnettiin jätekeskuksen tilojen lämmityksessä.  

Jätteiden kaatopaikkakäsittely aiheuttaa metaanipäästöjä il-
maan ja se voi vaikuttaa pinta- ja pohjavesiin. Vaikutusten 

hallitsemiseksi on yhtiön vuoden 1998 ympäristöpolitiikka ja 
vuonna 2001 kattavaksi saatu ympäristöjärjestelmä laajennet-
tu toimintajärjestelmäksi. Munkkaan jätekeskuksessa toimitaan 
vuoden 1998 ympäristöluvan mukaisesti. Uusi ympäristölu-
pahakemus jätettiin vuoden 2004 lopussa ja sitä täydennettiin 
vuosina 2005–2006. Karjaan ja Hangon jäteasemien toimin-
noille saatiin uudet ympäristöluvat vuonna 2006. 

Vuoden lopussa jätekeskuksen sähköntoimittaja kilpailutettiin. 
Sähköntoimittajaksi valittiin Fortum Markets, joka tuottaa rei-
lut puolet sähköstä uusiutuvilla energialähteillä, neljänneksen 
ydinvoimalla ja vajaan viidenneksen fossiilisilla polttoaineilla. 

Hajut ja haittaeläimet

Kaatopaikoilla hajua tuottavat sekä metaania sisältävä kaa-
topaikkakaasu että käsiteltävät jätteet. Kaatopaikkakaasun 

Avstjälpningsplatsen som en del av miljön

Lukt och skadedjur

På avstjälpningsplatserna orsakas lukten av metan i deponiga-

sen samt av det avfall som behandlas. Den luktolägenhet som 

gasen från avstjälpningen förorsakar minskas genom uppsam-

ling av gas och behandling av denna, samt genom att effektivt 

packa och täcka in soporna. 

Den nuvarande deponin har nått en ålder då den producerar 

allt mer deponigas. Man började få påringningar från gran-

narna om luktolägenheter. Enligt utredningarna från år 2005 

fastställdes att de största luktkällorna utgörs av den gamla 

deponin, vilken man som bäst håller på att inkapsla och den 

nuvarande deponin som togs i bruk år 2000. För att minska 

luktolägenheten byggdes ett tillfälligt biofilter av sållad kom-

post från komposteringsanläggningen i Hangö, flis och kratt-

Vid hantering av avfall på avstjälpningplatsen uppkommer 

det metanutsläpp i luften och avfallet kan påverka yt- 

och grundvatten. För att behärska miljöpåverkningarna har 

bolagets miljöpolitik från år 1998 och det under år 2001 hel-

täckande miljösystemet utvidgats till ett verksamhetssystem. 

Verksamheten på Munka avfallscentral sker inom ramen för 

miljölovet från år 1998. En ny miljötillståndsansökan har in-

lämnats i slutet av år 2004 och den har kompletterats år 2005-

2006. Nya miljötillstånd beviljades år 2006 för verksamheten 

på Hangö och Karis sopstationer.  

I slutet av året konkurrensutsattes elleverantören för avfalls-

centralen. Fortum Markets som producerar drygt hälften av 

sin elenergi med förnybara bränslen, en fjärdedel med kärn-

kraft och en knapp femtedel med fossila bränslen, valdes till 

elleverantör. 
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Likaisten suotovesien tasausaltaan pohja asfaltoitiin uudelleen.

Bottnen i utjämningsbassängen asfalterades på nytt. 

Metaania kaasun tilavuudesta oli keskimäärin 57 %. Ylimääräi-
nen kaasu poltetaan soihtupolttimessa, jolloin erittäin haitallinen 
metaani saadaan muutettua haitattomammaksi hiilidioksidiksi. 

Jätteet houkuttelevat haittaeläimiä. Jätekeskuksen rottamäärää 
rajoitetaan jatkuvalla myrkytyksellä, joten rotat eivät ole nä-
kyvä ongelma. Suuremmaksi haitaksi koetaan lokit. Erityisesti 
harmaalokin torjumiseksi osallistuttiin Keskisen Suomenlah-
den harmaalokkiprojektiin. Osana projektia Munkkaan jäte-
keskuksessa on vuosien 2005 ja 2006 aikana loukutettu yh-
teensä yli 6 800 harmaalokkia, lokkien ampuminen on alueella 
kielletty. Projekti jatkuu vuonna 2007. 

Vesien käsittely

Jätekeskuksen vesien hallintaa on pa-
rannettu useina vuosina likaisten ve-
sien keräystä kehittämällä ja ohjaa-
malla puhtaat vedet pois alueelta. 
Vanhoja läjitysalueita suljettaessa 
estetään sadeveden pääsyä jättei-
siin ja siten likaisten suotovesien 
muodostumista. Sulkemisraken-
tamisen yhteydessä vanhoihin 
jätetäyttöihin on myös raken-

ningsavfall på deponin vid årsskiftet 2005 – 2006. På så sätt 

kunde man kontrollera luktolägenheterna och påringningar-

na återgick till den tidigare nivån. Under sommaren 2006 blev 

man tvungen att tillfälligt riva biogasfiltret på grund av bygg-

nadsarbetena vid deponin. Klagomålen angående luktolägen-

heter ökade genast. Biofiltrer återuppbyggdes i slutet av året.  

Under året uppsamlades 138 000 Nm3 gas, varav ca hälften 

nyttjades för uppvärmning av avfallscentralens utrymmen. 

57 % av gasvolymen var metan. Den överblivna gasen bränns 

i en fackelbrännare, varvid den mycket skadliga metangasen 

kan omvandlas till mindre skadlig koldioxid. 

Avfall lockar till sig skadedjur. Råttor är inget synligt problem 

på avfallscentralen eftersom de bekämpas kontinuerligt ge-

nom giftningar. Den största olägenheten upplevs vara måsarna.  

För att bekämpa gråtrutarna deltog man i ett gråtrutsprojekt 

”Keskisen Suomenlahden harmaalokkiprojekti”. Som en del av 

projektet har man under åren 2005 och 2006 fångat totalt över 

6 800 gråtrutar. Det är förbjudet att skjuta måsfåglar på om- 

rådet. Projektet fortsätter år 2007. 

Behandling  
av vatten

Vattenkontrollen på avfallscen-

tralen har förbättrats avsevärt 

under flera år genom att utveckla 

uppsamlingen av smutsvatten och 

genom att styra det rena vattnet 

bort från området. Då man kaps-

lar in gamla deponier hindras regn-

vattnet från att komma in i avfallet 

och på så sätt hindras uppkomsten 

av lakvatten. I samband med inkaps-

lingen har man också byggt in upp-

samlingssystem för lakvatten i de gamla 

deponierna. System som installeras i ef-

terhand i deponierna kan ändå inte samla 

upp allt smutsvatten. Lakvattnet från depo-

nin som är i bruk i dag samlas upp och leds 

till rening.  
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Likaisten suotovesien johtaminen (m3)
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nettu likaisten suotovesien keräysjärjestelmät. Jälkikäteen ra-
kennettavin järjestelmin ei kuitenkaan kaikkia likaisia vesiä 
saada kerättyä. Sen sijaan käytössä olevan jätetäytön likaiset 
suotovedet saadaan kerättyä ja johdettua puhdistettavaksi.

Likaiset suotovedet

Jätekeskuksessa on toiminut koeluontoisesti huhtikuusta 2005 
alkaen käänteisosmoosiin perustuva jätevedenpuhdistamo, 
joka on puhdistanut neljänneksen jätevesistä reilusti lupa- ja 
tavoitearvoja tehokkaammin. Loput vedet on ohjattu kau-
pungin jätevedenpuhdistamolle. Kaupungin viemäriin joh-
detun jäteveden kuormitus vastasi typen osalta noin 1 500 
asukkaan, fosforin osalta 40 asukkaan ja biologisen hapen-
kulutuksen osalta 130 asukkaan puhdistamattoman jäteveden 
aiheuttamaa kuormitusta.

Pohjavedet

Jätekeskuksen pohjavesien pinnankorkeutta ja laatua seurat-
tiin tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden pinnankorkeut-
ta seurattiin yhdeksästä pohjavesiputkesta ja laatua kuudesta 
putkesta ja kolmesta talousvesikaivosta. Näytteitä otettiin kah-
desti vuodessa. Vanhan jätetäytön vaikutuksia on nähtävissä 
yhdessä tarkkailuputkessa, talousvesiin kaatopaikkatoiminta 
ei vaikuta. 

Pintavedet 
Valtaosa jätekeskuksen pintavesitarkkailusta toteutettiin osa-
na Siuntionjoen yhteistarkkailua. Jätekeskuksen kuormitusta 
alapuoliseen vesistöön tarkkailtiin kolmessa pisteessä, joista 
otettiin näytteet kahdeksan kertaa. Merkittävin kuormituste-
kijä on typpi. Munkkaan jätekeskuksen osuus ainevirtaamista 
Siuntionjoen vesistön Kirkkojoen alaosassa vuonna 2006 oli 
typestä 1,37 % ja fosforista 0,46 %.

Smutsigt lakvatten

Från april 2005 har ett vattenreningsverk som använder om-

vänd osmosteknik fungerat på försök på avfallscentralen.  

I reningsverket har en fjärdedel av avloppsvattnet behand-

lats med en effekt som underskrider nivån i tillstånden och 

riktlinjerna med marginal. Resten av vattnet har styrts till 

Lojo stads reningsverk. Belastningen av vattnet som led-

des till avloppet motsvarar en kvävebelastning från orenat 

avloppsvatten från ungefär 1 500 personer, för fosforns del  

40 personer och för den biologiska syreförbrukningens del 

130 personer.

Grundvatten

Grundvattnets ytnivå och kvalitet uppföljdes i enlighet med 

kontrollprogrammet på avfallscentralen. Grundvattenni-

vån uppföljdes vid nio grundvattenrör och kvaliteten vid sex 

grundvattenrör och tre brunnar för hushållsvatten. Provtag-

ningar gjordes två gånger per år. Påverkan från den gamla  

deponin syns i ett av grundvattenrören, hushållsvattnet har 

inte påverkats av avstjälpingsplatsverksamheten. 

Ytvatten 

Merparten av ytvattenuppföljningen på avfallscentralen för-

verkligades som en del av Sjundeå ås samuppföljning. Be-

lastningen från avfallscentralen till vattendragen nedan om 

avfallscentralen mättes vid tre punkter. Åtta prover togs  

vid dessa ställen. Den mest betydande belastningsfaktorn 

är kväve. Andelen av ämnesflödet till Sjundeå å och nedre  

delen av Kyrkån år 2006 var  1,37 % av kvävebelastningen och 

0,46 % av fosforbelastningen.

Dränering av smutsigt lakvatten (m3)

Suotovettä käsitelty omassa puhdistamossa
Lakvatten som behandlas i eget reningsverk

Vettä johdettu kaupungin viemäriin
Vatten som letts till stadens avloppsnät

BHK7
BS7

Typpi
Kväve

Kerättyä suotovettä johdettu 
puhdistamattomana Siuntionjokeen
Uppsamlat lakvatten som letts obehandlat 
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Rakentaminen ja toiminnan kehittäminen

Munkkaan läjitysalueen laajennuksen louhinnat kilpailu- 
 tettiin keväällä 2006 ja urakoitsijaksi valittiin Lohja 

Rudus Oy. Työt kohteella alkoivat valmistelevin töin keväällä 
ja varsinaisiin louhintoihin päästiin heinäkuussa. Laajennus-
alueella on louhittavaa kalliota noin 200 000 kiintokuutiota. 
Louhintatyöt lopetettiin loka-marraskuun vaihteessa, jolloin 
oli louhittu 80 000 kiintokuutiota kalliota. Louhitusta ki- 
vestä Rosk’n Roll käytti rakennushankkeissaan 44 000 ton- 
nia. Loput murskeet Lohja Rudus Oy myy varastokentältä  
Munkkaalla. 

Alkukesästä päätettiin siirtää kaasunkeräysjärjestelmän ulotta-
mista nykyiselle täyttöalueella vuoteen 2007. Sen sijaan toteu-
tettiin kallioseinän pystyeristerakennetta n. 1 000 neliötä. Tällä 
toimenpiteellä varmistettiin vuoden 2007 kaasunkeräyslaajen-
nuksen toteutus nykyisen ympäristöluvan mukaiseen loppu-
tasoon. Pystyseinäurakan toteutti Salvor Oy.

Likaiset kaatopaikkavedet kerätään tasausaltaaseen ennen nii-
den puhdistamista. Kun suotovesien tasausallas tyhjennettiin 

huoltoa varten, löytyi sen asfalttirakenteista vaurioita. Tasaus-
altaan pohja asfaltoitiin uudelleen.

Munkkaan käytöstä poistettua läjitysaluetta suljettiin raken-
tamalla kaasunkeräyskerros putkistoineen ja pystykaivoineen. 
Kaasunkeräystä on rajoittanut korkea veden pinta penkassa, 
johon toivotaan löytyvän ratkaisu vuonna 2007. Tiivistysker-
ros on valmis neljän hehtaarin ja kuivatuskerros 2,5 hehtaarin 
alueelta. Kokonaisalaltaan suljettavaa aluetta on 5,5 hehtaaria. 

Vihdin Koivissillassa sulkurakenteisiin toimitettiin 6 000 kuutiota 
Karjaan käsittelykentän valmista kompostia. Savaterra Oy puh-
disti termisesti maita pintakerrokseen kaikkiaan 10 000 tonnia. 

Jätteen kaaatopaikkakelpoisuusmenettelyn toteuttamista ja sii-
hen liittyvää kuormantarkastusta Munkkaan jätekeskuksessa 
selvitetään diplomityönä, joka valmistuu alkuvuodesta 2007. 
Jäteasemaverkoston palvelukykyä tulevaisuuden jätteenkäsit-
telyssä tarkastellaan toisessa opinnäytetyössä, joka valmistuu 
vuoden 2007 lopussa.

Byggnadsverksamhet och utveckling av verksamheten 

Sprängningsarbetena för utvidgningen av deponiområ-

det på Munka konkurrensutsattes på våren 2006 och till 

entreprenör valdes Lohja Rudus Oy. Arbetena inleddes med 

förberedande arbeten på våren och till de egentliga spräng-

ningarna kom man i juli. På utvidgningsområdet finns unge-

fär 200 000 fast kubik berg som kan sprängas. Sprängnings-

arbetena avslutades vid månadsskiftet november- decem-

ber då man brutit 80 000 fast kubik berg. Av den sprängda 

stenen använde Rosk´n Roll 44 000 ton i sina byggnadspro-

jekt. Återstående grus säljer Lohja Rudus Oy vid lagerfältet 

på Munka.   

På försommaren fattades beslutet att skjuta upp utvidgningen 

av gasuppsamlingssystemet vid den nuvarande deponin till år 

2007. I stället för det byggdes ca 1 000 kvadratmeter vertika-

lisolering mot bergsskärningen. Med den åtgärden tryggades 

möjligheten att förverkliga utvidgningen av gasuppsamlingen 

år 2007 i enlighet med slutnivån i miljölovet. Entreprenaden 

för vertikalisoleringen utfördes av Salvor Oy.   

Det smutsiga vattnet från avstjälpningsplatsen samlas i en ut-

jämningsbassäng före det renas. När bassängen för lakvatten 

tömdes för underhåll, hittades skador i asfaltstrukturen. Bott-

nen i utjämningsbassängen asfalterades på nytt. 

Deponiområdena som tagits ur bruk på Munka inkapslades 

genom att man byggde ett gasuppsamlingsskikt med vertikal-

brunnar. Uppsamlingen av gas ur deponin har begränsats av 

den höga vattennivån i deponin. Man hoppas hitta en lösning 

på problemet under år 2007. Det täta lagret är färdigt på ett fyra 

hektar stort område och dräneringsskiktet på ett 2,5 hektar stort 

område. Den totala arealen som skall inkapslas är 5,5 hektar.

6 000 kubik färdig kompost från behandlingsfältet i Karis  

levererades till Koivissilta i Vichtis för att användas till inkaps-

lingsstrukturerna. Savaterra Oy rengjorde termiskt samman-

lagt 10 000 ton jordmassor till ytlagret.  

Förfarandet för att avgöra avfallets duglighet till deponering 

och lassgranskning i anslutning till detta utreds som ett dip-

lomarbete. Arbetet skall vara klart i början av år 2007. Ser-

viceförmågan vid nätverket av sopstationer inom framtidens 

avfallsbehandling utreds i ett annat examensarbete som blir 

färdigt i slutet av år 2007. 
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Vuorovaikutustilanteita vuoden varrelta

Rosk’n Roll toimii yhteistyössä 
alueellisten ja paikallisten viran- 

 omaisten, kuntien edustajien, alueen  
asukkaiden ja yhdistysten, tiedo-
tusvälineiden, toisten jätelaitos-
ten, jätteenkuljetus- ja -käsittely- 
yritysten sekä aliurakoitsijoiden, 
kuten jäteasemanhoitajien kanssa. 
Yhteistyötä tehdään paitsi päivit-
täisen jätehuoltotyön yhteydessä, 
myös erilaisin kampanjoin ja tilai- 
suuksin kaksikielisellä toiminta-
alueella. 

En ständig dialog under året

Rosk’n Roll arbetar i samarbe-

te med regionala och lokala 

myndigheter, kommunernas re-

presentanter, områdets invånare 

och föreningar, massmedia, andra 

avfallsbolag, avfallstransport- och 

-behandlingsföretag samt entrepre-

nörer, såsom sopstationsskötarna. 

Samarbete sker förutom i det dagliga 

avfallsservicearbetet, också genom oli-

ka kampanjer och tillställningar på det 

tvåspråkiga verksamhetsområdet.

Jäteneuvojat kohtasivat runsaat 4 200 asukasta henkilökohtai-
sesti erilaisissa neuvontatilaisuuksissa muun muassa jätease-
mapäivillä, rakennusjäteluennoilla ja messuilla. Vihdin kirjas-
toissa ja marketeissa neuvoja päivysti kertomassa kilpailutet-
tuun kuljetukseen siirtymisestä. 

Länsiuusmaalaiset saivat vuodenvaihteessa yhtiön seinäka-
lenterin ja kummankin Joonas- ja Romulus-keräyskierroksen 
alla Roskis-tiedotuslehden kotiinsa. Asiakaspalvelua tehostet-
tiin uusilla kuljetuksen, neuvonnan ja laskutuksen palvelunu-
meroilla, joihin soittaminen maksaa tavallisen puhelun verran 
niin lanka- kuin matkapuhelimestakin. Jäteasioita voi hoitaa 
sähköisesti täysin uusituilla internetsivuilla. Alueen mediassa 
käsiteltiin yhtiötä ja alueen jätehuoltoa runsaat 550 kertaa.

Avfallsrådgivarna mötte personligen drygt 4 200 personer 

vid olika rådgivningstillfällen bland annat vid sopstations-

dagarna, föreläsningarna om byggnadsavfall och på mäss-

sor. I biblioteken och marketarna i Vichtis dejourerade råd-

givaren för att berätta om övergången till konkurrensutsatta 

transporter. 

Västnylänningarna fick bolagets väggkalender vid årsskiftet 

och informationstidningen Roskis inför båda insamlingstu-

rerna med Jonas och Romulus. Kundbetjäningen effektive-

rades genom nya telefonnummer till transport, rådgivning 

och fakturering. Avgiften för samtal till dessa är normal sam-

talsavgift såväl från trådtelefon som från mobiltelefoner.  Av-

fallsärenden kan skötas elektroniskt på helt förnyade inter-

netsidor. Bolaget och områdets avfallshantering behandlades 

i områdets medier drygt 550 gånger. 

Paljonko painavat keskivertosuomalaisen viikon roskat, arvuuteltiin messukävijöiltä. (5 kg)

Hur mycket väger en veckas skräp från en medelfinländare, undrade mässbesökarna. (5 kg). 
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Töissä jätehuollossa

Jätehuoltotyötä tehtiin kaikkiaan 28 ihmisen voimin, joista 
määräaikaisia oli laskennallisesti viisi. Työsuojelu-, talous-

hallinto-, viestintä- ja kilpailutuskoulutuksissa päivitettiin 
osaamista. Kaksi työntekijää aloitti oppisopimuskoulutuk-
sena ympäristöhuollon ammattitutkinnon opinnot Suomen 
ympäristöopistossa (SYKLI). Yksi aloitti jatkokoulutuksena 
ympäristötekniikan diplomi-insinöörin opinnot Teknillisessä 
Korkeakoulussa ja yksi täydennyskoulutuksena johtamisen 
erikoisammattitutkintoon tähtäävät opinnot Innofokuksen 

Vakituinen ja määräaikainen henkilöstö

Arbetet inom avfallshanteringen

Totalt 28 personer arbetade inom avfallshanteningen, av vil-

ka det kalkylerade antalet visstidsanställda var fem. Kun-

skapsnivån uppdaterades vid skolningstillfällen i arbetsskydd, 

ekonomiförvaltning, kommunikation och konkurrensutsätt-

ning. Två arbetstagare inledde vuxenstudier för yrkesexamen 

inom miljöområdet vid Suomen ympäristöopisto SYKLI. En 

arbetstagare inledde studier för diplomingenjörsexamen in-

om miljöteknik vid Tekniska högskolan och en arbetstagare 

fortbildningsstudier vid Innofocus, med sikte på specialyrkes-

examen inom ledarskap. Personalen använde 6 dagar per års-

verke till skolning. 

järjestämässä koulutuksessa. Koulutukseen käytettiin 6 päivää 
henkilötyövuotta kohti.

Sairauspäiviä oli 8 henkilötyövuotta kohti. Vuoden aikana 
sattui työaikana neljä tapaturmaa, joiden vuoksi oltiin yh-
teensä 23 päivää sairaslomalla.

Työkykyä ylläpidettiin liikuntapäivänä Kisakalliossa, jos-
sa tehtiin UKK-kävelytesti ja lihaskuntotesti. Kesällä tehtiin 
kirkkoveneretki Inkoon saaristoon. Syksyllä jumpattiin niska- 
hartiaseutua vetreäksi työterveyshuollon ohjaamana.

Sjukfrånvarodagarna var 8 per årsverke. Under arbetstid 

skedde fyra olyckor under året. På grund av dessa var man 

sjukfrånvarande totalt 23 dagar. 

Arbetsförmågan upprätthölls under en idrottsdag i Kisakallio. 

Under idrottsdagen utfördes UKK-promenadtest och muskel-

konditionstest. På sommaren gjordes en utfärd med kyrkbåt i 

Ingå skärgård. På hösten tränade personalen nackar och axlar 

under ledning av arbetshälsovården. 

Koulutus- ja sairauspäivät henkilötyövuotta kohti
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Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus
Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tilikauden aikana yhtiö allekirjoitti uuden yhteistyösopimuk-
sen kymmenen osakaskuntansa kanssa. Sopimuksen mukaan 
yhtiön tehtävänä on kilpailuttaa keskitetysti seka- ja biojät-
teiden kuljetukset näissä kunnissa. Sekajätteiden jätteenkul-
jetusjärjestelmä muuttui tilikaudella vasta yhdessä kunnassa, 
Vihdissä 1.9.2006 alkaen. Biojätteiden osalta muutos tapahtui 

kaikissa kymmenessä kunnassa samanaikaisesti. Liikevaihdon 
rakenne ei muuttunut huomattavasti vielä päättyneellä tili-
kaudella, keskitetyn jätteidenkuljetuksen osuus liikevaihdosta 
oli noin 5 %. Yhteistyösopimuksen myötä ao. kunnat perus-
tivat yhteisen jätelautakunnan, Länsi-Uudenmaan jätelauta-
kunta, joka hoitaa kuntien jätehuollon viranomaistehtäviä.

Bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse

i samtliga tio kommuner. Omsättningens struktur förändrades 

inte ännu märkbart under den avslutade räkenskapsperioden. 

Andelen av omsättningen för den centralt konkurrensutsatta 

avfallstransporten var ca 5 %. Genom samarbetsavtalet grun-

dade i fråga varande kommuner en gemensam avfallsnämnd, 

Västra Nylands avfallsnämnd, som sköter kommunernas myn-

dighetsuppgifter gällande avfallshanteringen.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under det gångna räkenskapsåret undertecknade bolaget ett 

nytt samarbetsavtal med sina tio delägarkommuner. Enligt av-

talet är bolagets uppgift att centralt konkurrensutsätta trans-

porterna av bland- och bioavfall i dessa kommuner. Avfall-

stransportsystemet för blandavfall förändrades bara i en kom-

mun under räkenskapsåret, nämligen i Vichtis från och med 

1.9.2006. För bioavfallets del skedde förändringen samtidigt  

        Esko Meloni  | Ulla Lindström-Dahl  | Ola Eklund  | Jukka-Pekka Halme | Markku Kärkkäinen | Kalevi Ourama | Kyösti Suonoja
            puheenjohtaja  varapuheenjohtaja
      ordförande          vice ordförande



Rosk’n Roll Oy Ab  

1�

Kulut 2006

1
2
3
4
5
6
7

2 %
Pääomakulut
Kapitalutgifter

13 %
Muut kulut

Övriga 
utgifter

 

25 %
Ulkopuoliset 

palvelut
Köpta tjänster

24 %
Jätevero/Avfallskatt

6 %
Toimitilakulut
Lokalutgifter

15 %
Poistot

Avskrivningar

Liikevaihto tulolajeittain 2006

Utgifter 2006 Omsättning enligt inkomstslag 2006

Olennaiset tapahtumat  
tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Jätelain epäonnistunut osittaisuudistus heikentää alueellis-
ta kuntien välistä yhteistyötä. Ennen kaikkea uudistus lisää 
epävarmuutta juuri, kun tarvittaisiin selkeää tietoa esimerkiksi 
siitä, mitä jätettä ja kuinka paljon sitä ohjautuisi yhtiön kaut-
ta jätteenpolttoon. Neuvottelut mahdollisista polttolaitospai-
koista ja -sopimuksista joudutaan nyt käymään laput silmillä, 
mikä sisältää enemmän riskejä kuin kunnalliselle yhtiölle olisi 
suotavaa. Toisaalta jos yhtiö pääsee mukaan riittävän suureen 
jätteenpolttolaitokseen yhtiön toiminta-alueella tai lähistöllä, 
lopputulos voi olla yhtiölle ja sitä kautta kaikille kuntiemme 
asukkaille erinomainen. Keskitetyt jätteenkuljetukset paranta-

vat omalta osaltaan toimintaedellytyksiä ja ovat suorastaan 
välttämättömiä muuten niin epäselvässä tilanteessa.

Tilikauden 1.1.–31.12.2007 aikana loput yhteistyösopi-
muksen allekirjoittaneista kunnista siirtyy keskitetysti kil-
pailutetun jätteenkuljetusjärjestelmän piiriin. Liikevaihdon 
rakenne tulee muuttumaan ja kokonaismuutos on todetta-
vissa vasta vuonna 2008, jolloin keskitetty kuljetusjärjestelmä 
kattaa koko tilikauden.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Tutkimus- ja kehitystoiminnaksi on tähän asti luettu lähin-
nä ulkopuolisilla konsulteilla teetetyt selvitykset. Vuonna 2006 
teetettiin selvitykset mm. sako- ja umpikaivolietteiden käsit-

Väsentliga händelser efter räkenskaps- 
periodens slut och uppskattning av  
den sannolika kommande utvecklingen 

Den misslyckade partiella förnyelsen av avfallslagen försva-

gar det regionala samarbetet mellan kommunerna. Framför allt 

ökar förnyelsen osäkerheten i en tid då det skulle behövas kla-

ra besked bland annat om vilka typer av avfall och hur myck-

et avfall som skulle styras till avfallsförbränning via bolaget.  

Man blir nu tvungen att föra förhandlingarna om eventuella 

förbränningsplatser och -avtal i blindo, vilket medför mer ris-

ker än vad som skulle vara önskvärt för ett kommunalt bolag.  

Å andra sidan, om bolaget kommer med i ett tillräckligt stort 

avfallsförbränningsverk på bolagets verksamhetsområde eller i 

närheten av det, kan slutresultatet för bolaget och sålunda för 

hela befolkningen på området vara utmärkt. Centraliserade av-

fallstransporter förbättrar å sin sida verksamhetsförutsättning-

arna och är rent av nödvändiga i ett annars såpass oklart läge. 

Under räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2007 övergår resten 

av kommunerna, som undertecknat samarbetsavtalet, till att 

omfattas av systemet med centralt konkurrensutsatta soptran-

sporter. Omsättningens struktur kommer att förändras och hel-

hetsförändringen kan konstateras först år 2008. Då täcker det 

centraliserade transportsystemet hela räkenskapsperioden. 
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telystä sekä ylijäämämaiden käsittelystä. Lisäksi käynnistettiin 
selvitystyö koskien puhdistamolietteiden termistä kuivausta. 
Jätteiden energiahyötykäyttöön liittyen selvitettiin ennakoituja 
jätteen vastaanottomaksuja erikokoisissa polttolaitoksissa. 

Arvio toiminnan merkittävimmistä  
riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Jätelain osittaisuudistukseen, joka astuu voimaan 1.6.2007, liit-
tyy merkittäviä riskejä. Vastuu kaupan ja teollisuuden yhdys-
kuntajätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä siirtyy kunnilta 
jätteiden tuottajille eli kaupalle ja teollisuudelle itselleen. Toi-
saalta lainsäädännössä hellitään sellaista ajatusta, että kunnat 
kuitenkin vastaisivat siitä, jos yksityistä palveluntarjontaa ei 
ole. Tämä on mahdoton yhtälö, joka tulee korjata viimeistään 
jo käynnistyneessä jätelain kokonaisuudistuksessa. 

Toinen riski, joka on enemmän yhtiön sisäinen, johtuu siitä, et-
tä muutama osakaskunta ei allekirjoittanut yhteistyösopimus-
ta (osakassopimusta) yhtiön kanssa. Näille jouduttiin räätälöi-
mään erillissopimus, johon liittyy runsaasti epävarmuutta ja 
myös kuntien eriarvoisuutta. Toisaalta jätelain osittaisuudistus 
paransi kuntien mahdollisuuksia ohjata myös sopimusperus-
teisen jätteenkuljetuksen jätteiden hyödyntämistä.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta  
asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan 
kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Yhtiön toiminta oli voitollista ja yhtiön vakavaraisuus ja 
maksuvalmius hyviä. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta 
kuvaavat tunnusluvut kuviossa 1.

Utredning över omfattningen  
av forsknings- och utvecklingsverksamheten 

Till forsknings- och utvecklingsverksamhet har hittills räknats 

främst utredningar som gjorts av utomstående konsulter. År 

2006 lät man göra utredningar bl.a. om behandlingen av slam 

från slam- och avskiljningsbrunnar samt om behandlingen 

av överskottsjordar.  Dessutom startades ett utredningsarbete 

som dryftar termisk torkning av reningsverksslam. I anknyt-

ning till energiåtervinning av avfall utreddes prognostiserade 

mottagningspriser för olika stora förbränningsanläggningar.

 

Uppskattning av verksamhetens  
mest betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer 

Den partiella förnyelsen av avfallslagen som träder i kraft 

1.6.2007 medför betydande risker. Ansvaret för återvinningen 

och behandlingen av handelns och industrins samhällsavfall 

överförs från kommunerna till avfallsproducenterna d.v.s till 

handeln och industrin själv.  Å andra sidan omhuldas en tan-

ke om att kommunerna trots allt skulle ansvara för det här av-

fallet om det inte finns ett privat serviceutbud. Det här är en 

olösbar ekvation som bör korrigeras senast i helhetsförnyelsen 

av avfallslagen som redan inletts.  

En annan risk, som är mera intern inom bolaget, föran-

leds av att några delägarkommuner inte undertecknade sam-

arbetsavtalet (delägaravtalet) med bolaget. För dessa måste ett 

separat avtal skräddarsys, vilket innehåller mycket osäkerhet 

och medför ojämlikhet mellan kommunerna. Å andra sidan 

förbättrade den partiella förnyelsen av avfallslagen kommu-

nernas möjligheter att styra också återvinningen av avfall med 

ursprung från avtalsbaserad soptransport. 

Kustannukset toiminnoittain 2006 € /asukas

Utgifter enligt verksamhet 2006 € /invånare

Loppusijoitus/Slutdeponering        

Ongelmajätehuolto/Problemavfallshantering       

Biojätteen käsittely/Hantering av bioavfal         
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Henkilöstö

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut kuviossa 2. Uuden 
yhteistyösopimuksen mukaan yhtiön rooli muuttuu melko 
oleellisesti. Aikaisemmin jätteiden käsittely oli keskiössä. Kes-
kitetyn jätteiden kilpailutuksen myötä suora asiakaspalvelu 
nousee perustoiminnaksi. Tätä tukemaan uudistettiin organi-
saatiota perusteellisesti. Keskeisintä uudistuksessa oli palve-
luyksikön perustaminen, jonka alaisuudessa toimii jätteiden 
kuljetus kilpailutuksineen, asiakashallinta rekistereineen sekä 
neuvonta. 

Ympäristöasioiden esittäminen

Rosk’n Roll Oy Ab:n ympäristöasioiden hallintajärjestelmän 
rakentaminen aloitettiin 1998, jolloin myös hyväksyttiin yh-

tiön ympäristöpolitiikka. Ympäristöjärjestelmä kattoi vuonna 
2001 yhtiön keskeiset toiminnot ja järjestelmää on laajennettu 
kattavaksi toimintojen kehittämistä ohjaavaksi toimintajärjes-
telmäksi. Järjestelmää ei ole sertifioitu.

Yhtiön päätoiminnot keskittyvät Munkkaan jätekeskuk-
seen. Jätekeskuksessa vuonna 2006 muodostuva jätevesimäärä 
oli 88 200 m3, josta omassa puhdistamossa käsiteltiin 22 600 m3  
ja kaupungin jätevedenpuhdistamolle ohjattiin 65 600 m3.  
Jäteveden puhdistuksen kustannukset olivat 157 001,82 euroa 
ja jäteveden keräysjärjestelmän ylläpito- ja hoitokustannukset 
51 259 euroa.  

Jätekeskuksen pintavesikuormitus kohdistuu Siuntion-
joen vesistöön, keskeisin kuormitustekijä on typpikuormitus. 
Typpikuormitus on pienentynyt 2000-luvulla merkittävästi 
1990-luvun tasosta. Vuonna 2006 kuormitus oli 3,7 kg/d. Yh-
tiön koko toiminnan ympäristötarkkailun kustannukset olivat 
49 740,87 euroa. 

Kuvio/Bild 1.  2006 2005 2004

Liikevaihto/Omsättning  8 296 987 8 199 754 8 155 551

Liikevoitto/Rörelsevinst  734 564 743 515 1 130 066

Liikevoiton osuus liikevaihdosta/Rörelsevinstens andel av omsättningen      8,9 %     9,1 %    13,9 %

Oman pääoman tuotto %/Avkastning på eget kapital % 6,7 % 7,6 % 12,2 %

Omavaraisuusaste %/Självförsörjningsgrad %  52,8 % 48,1 % 43,4 %

Uppskattning och parametrar som berör 
den ekonomiska ställningen och  
resultatet samt andra aspekter som  
påverkar affärsverksamhetens utveckling 

Bolagets verksamhet var vinstbringande och bolagets solidi-

tet och likviditet var goda. Parametrar som beskriver bolagets 

ekonomiska situation och resultat, bild 1. 

 

Personal

Parametrar som beskriver bolagets personal, bild 2. Enligt det 

nya samarbetsavtalet förändras bolagets roll rätt väsentligt. 

Tidigare har avfallsbehandlingen stått i centrum. Genom den 

centralt konkurrensutsatta avfallstransporten lyfts den direk-

ta kundbetjäningen fram som en grunduppgift. För att stöda 

detta förnyades organisationen grundligt. Det mest centrala 

i förnyelsen var grundandet av en serviceenhet under vilken 

avfallstransporten med konkurrensutsättningar, kundkon-

takter samt registerarbete och rådgivningen finns.  

Presentation av miljöaspekterna

År 1988 började man bygga upp Rosk´n Roll Oy Ab:s lednings-

system för miljöfrågor och då godkändes också bolagets mil-

jöpolitik. Miljösystemet täckte bolagets centrala funktioner 

och systemet har utvidgats till att bli ett styrande ledningssys-

tem som utvecklar verksamheten på en bred front. Systemet 

har inte certifierats. 

Bolagets huvudsakliga verksamhet finns koncentrerad 

vid Munka avfallscentral. 88 200 m3 smutsvatten bildades 

på avfallscentralen år 2006. Av denna mängd behandlades 

22 600 m3 och 65 600 m3 styrdes till stadens reningsverk. 

Kostnaderna för reningen av smutsvattnet var 157 001,82 euro 
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Jätekeskuksesta kerätyn kaatopaikkakaasun määrä oli 138 000 
Nm3, josta 86 000 Nm3 hyödynnettiin omassa toiminnassa. 
Kaasun käsittelemiseksi rakennettiin myös väliaikainen bio-
suodin. Kaatopaikkakaasun keräys- ja käsittelyjärjestelmän 
kustannukset olivat 20 266,92 euroa. Vuonna 2006 kaasun-
käsittelyjärjestelmään investoitiin 4346 euroa. 

Haittaeläintorjunnan kustannukset olivat 11 210,44 euroa. 
Yhtiö kirjaa jälkihoitovarausta, jolla tulevaisuudessa kustan-
netaan nykyisen kaatopaikan jälkihoito. Jälkihoitovarausta 
kirjattiin 180 000 euroa. Yhtiö sulkurakentaa kahta käytöstä 
poistettua vanhaa kaatopaikkaa. Vuoden 2006 sulkemisraken-
tamisen kustannukset olivat 283 794,21 euroa. 

Ympäristötarkkailun kustannusten seuranta kuviossa 3.

Kuvio/Bild 2.      2006 2005 2004

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Personalens medelantal under räkenskapsperioden 28 23  22

Tilikauden palkat ja palkkio
Löner och arvoden under räkenskapsperioden  892 581 777 815 759 859

Hallituksen esitys  
yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tulos 902 515,08 euroa 
jätetään tulostilille. Tulos sisältää investointivarauksen purkua 
451 091,28 euroa.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia 
koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset.

Yhtiön osakepääoma osakelajeittain    2006        2005
Sarja ( 1 ääni/osake)             19010 kpl      20045 kpl

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin.

Kuvio/Bild 3.  2006 2005 2004

Ympäristötarkkailukustannukset /Kostnader för miljöuppföljningen 46 443 69 533 50 720

Osuus liikevaihdosta/Andel av omsättningen    0,56 %   0,85 %   0,62 %

och kostnaderna för underhåll och skötsel av uppsamlingssys-

temet för lakvatten var 51 259 euro.     

Ytvattenbelastningen från avfallscentralen riktar sig till 

Sjundeå å. Den centrala belastningsfaktorn är kvävebelast-

ningen. Kvävebelastningen har under 2000-talet märkbart 

minskat från nivån på 1990-talet. År 2006 var belastningen 

3,7 kg/d. Kostnaderna för hela bolagets miljöuppföljning var 

49 740,87 euro.  

Mängden deponigas som uppsamlades på avfallscent-

ralen var 138 000 Nm3, av vilket 86 000 Nm3 togs till vara 

i den egna verksamheten. För behandlingen av deponiga-

sen byggdes också ett temporärt biofilter. Kostnaderna för 

uppsamlings- och behandlingssystemen för deponigas var 

20 266,92 euro. Under år 2006 investerades 4346 euro i gas-

behandlingssystemet.   

Kostnaderna för bekämpning av skadedjur var 11 210,44 euro. 

Bolaget bokför en eftervårdsreservering, med vilken man i 

framtiden bekostar eftervården av den nuvarande deponin. 

Till reservering för eftervård bokfördes 180 000 euro. Bola-

get bygger inkapslingen av två gamla deponier som tagits ur 

bruk. Kostnaderna för inkapslingsarbetena under år 2006 var 

283 794,21 euro.

Uppföljning av kostnaderna för miljöuppföljningen bild 3.

Styrelsens förslag  
till åtgärder gällande resultatet 

Styrelsen föreslår att dividend inte utbetalas och att resultatet 

902 515,08 euro flyttas till vinst/förlustkontot. Resultatet inne-

håller en upplösning av investeringsreserveringar  451 091,28 

euro.
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Bolagets aktier

Bolagets aktiemängd enligt aktieslag och huvudsakliga  

bestämmelser enligt bolagsordningen aktieslagsvis. 

Bolagets aktiekapital enligt aktieslag       2006          2005

Serie ( 1 röst/aktie)                      19010 st      20045 st

Alla aktier har lika rätt till dividend och bolagets tillgångar. 

Egna aktier

Bolaget äger egna aktier den 31.12.2006 enligt följande:  

Antal      Nominellt       Andel        Andel

   st   värde euro      av aktiekapitalet %     av rösterna %

 545    36 664,97              2,87 %        2,87 %

Bolaget har under räkenskapsperioden köpt egna aktier enligt  

följande:

Datum           Antal st    Nominellt värde          Betalt

              euro   vederlag euro

10.1.2006            10                 672,75       1 016,00
11.5.2006           225             15 136,91     22 860,00

Omat osakkeet

Yhtiöllä on 31.12.2006 omia osakkeita seuraavasti:
Määrä     Nimellisarvo         Osuus        Osuus
  kpl         euroa          osakepääomasta %      äänistä %
 545       36 664,97                2,87 %         2,87 %

Yhtiö on tilikauden aikana ostanut omia osakkeita seuraavasti:
Pvm       Määrä kpl     Nimellisarvo           Suoritettu
          euroa             vastike euroa
10.1.2006           10                     672,75       1 016,00
11.5.2006         225                15 136,91     22 860,00

Tilikauden aikana hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu 
osuus sekä osakepääomasta että äänimäärästä oli 1,24 %. 
Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta 
omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Yhtiön organisaatio,  
johto ja tilintarkastajat

Yhtiön hallitukseen kuuluivat vuo-
den 2006 lopussa puheenjohtaja Esko  
Meloni Vihdistä, varapuheenjohtaja Ulla  
Lindström-Dahl Tammisaaresta, Kalevi  
Ourama Lohjalta, Jukka-Pekka Halme 
Hangosta, Kyösti Suonoja Karkkilasta, 
Ola Eklund Karjaalta ja Markku Kärk-
käinen Siuntiosta. 

Yhtiön toimitusjohtajana toimii 
Stig Lönnqvist. Yhtiön tilintarkastajik-
si on valittu Christer Långstedt, KHT 
ja Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, 
HTM-yhteisö, josta päävastuulli-
seksi nimetty Raimo Vainio-Kaila, 
HTM, JHTT.

Den sammanlagda andelen eg-

na aktier som skaffats under 

räkenskapsperioden både av 

aktiekapitalet och röstmäng-

den var 1,24 %. Anskaffningen 

av egna aktier hade inte märk-

bar inverkan på fördelningen av 

ägare och röster i bolaget. 

Bolagets organisation, 
ledning och revisorer

Till bolagets styrelse hörde i slutet  

av år 2006 ordförande Esko Meloni  

från Vichtis, viceordförande Ulla 

Lindström-Dahl från Ekenäs, Kalevi Ou-

rama från Lojo, Jukka-Pekka Halme från 

Hangö, Kyösti Suonoja från Högfors, Ola 

Eklund från Karis och Markku Kärkkäinen 

från Sjundeå. Stig Lönnqvist fungerar som 

bolagets verkställande direktör. Till revi-

sorer för bolaget har valts Christer Långstedt, 

CGR och Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, 

GRM-samfund, från vilket Raimo Vainio-Kaila, 

GRM, OFR har valts till huvudansvarig.
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Tuloslaskelma

                                                              1.1.2006 – 31.12.2006   1.1.2005 – 31.12.2005
    
 LIIKEVAIHTO  8 199 754,05
    
 Liiketoiminnan muut tuotot  130 039,72
    
 Materiaalit ja palvelut  
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
  Ostot tilikauden aikana  -423,39 
 Ulkopuoliset palvelut  -2 144 218,38 
    -2 144 641,77 
 Henkilöstökulut  
 Palkat ja palkkiot  -777 814,54 
 Henkilösivukulut  
  Eläkekulut  -142 573,33 
  Muut henkilösivukulut  -66 568,87 
    -986 956,74 
 Poistot ja arvonalentumiset  
 Suunnitelman mukaiset poistot  -1 216 157,19 
    -1 216 157,19 
    
 Liiketoiminnan muut kulut  -3 238 523,48 
    
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  743 514,59
    
 Rahoitustuotot ja -kulut  
 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista  
  Muilta  35 100,00
 Muut korko- ja rahoitustuotot  
  Muilta  7 876,91
 Korkokulut ja muut rahoituskulut  
  Muille  -175 059,17 
    -132 082,26 
VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
SATUNNAISIA ERIÄ  611 432,33
    
VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  611 432,33
    
 Tilinpäätössiirrot  
  Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)  -15 327,20
    -15 327,20
 Vapaaehtoisten varausten muutos  
  Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)  0,00 
 Tuloverot  -176 123,34  
  
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  419 981,79

8 296 987,29

168 974,77

0,00
-1 963 513,92
-1 963 513,92

-892 581,33

-160 323,12
-76 410,23

-1 129 314,68

-1 218 600,67
-1 218 600,67

-3 419 968,40

734 564,39

0,00

16 098,75

-169 010,20
-152 911,45

581 652,94

581 652,94

6 115,97
6 115,97

451 091,28
-136 345,11

902 515,08
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Rahoituslaskelma

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA           31.12.2006       31.12.2005
    
LIIKEVOITTO 743 514,59
 
 Oikaisut  
  Suunnitelman mukaiset poistot 1 216 157,19 
  Jälkihoitovarauksen muutos 75 587,52 
  Rahoitustuotot ja -kulut -132 082,26 
  Satunnaiset erät 0,00 
 Rahavirta ennen käyttöpääoman 
 muutosta 1 903 177,04 
    
 Käyttöpääoman muutos:  
  Lyhytaikaisten korottomien 
  liikesaamisten lis(-) / väh(+) -154 663,34 
  Lyhytaikaisten korottomien 
  velkojen lis(+) / väh(-) -125 170,49 
 Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja 1 623 343,21 
    
 Välittömät verot -176 123,34 
    
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 447 219,87 
    
Investoinnit  
 Lisäykset -228 643,74 
 Vähennykset 43 783,00 
 Investoinnit yhteensä -184 860,74 
    
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 1 262 359,13 
    
Rahoituksen rahavirta  
 Pitkäaikaisten saamisten lis(-) / väh(+) 1 233,60 
 Lyhytaikaisten lainasaamisten lis(-) / väh(+) 167,82 
 Talletusten lis(-) / väh(+) 0,00 
 Pitkäaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) -671 490,80 
 Lyhytaikaisten lainojen lis(+) / väh(-) 15 978,00 
 Maksullinen osakeanti 0,00 
 Maksetut osingot 0,00 
 Lunastetut omat osakkeet -32 512,00 
Rahoituksen rahavirta yhteensä -686 623,38 
    

RAHAVAROJEN LISÄYS(+) / VÄHENNYS(-) 575 735,75 
    
Rahavarat tilikauden alussa 643 319,16 
    
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA 1 219 054,91 

734 564,39

1 218 600,67
-39 627,32

-152 911,45
0,00

1 760 626,29

-830 947,53

413 971,53
1 343 650,29

-136 345,11

1 207 305,18

-999 514,80
13 200,00

-986 314,80

220 990,38

1 831,18
-1 421,53

69,14
-706 109,80

0,00
0,00
0,00

-23 876,00
-729 507,01

-508 516,63

1 219 054,91

710 538,28
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V  A  S  T  A  A  V  A  A  31.12.2006   31.12.2005
     
 
    
 

PYSYVÄT VASTAAVAT
  
     
  Aineettomat hyödykkeet  
   Aineettomat oikeudet 44 499,59
   Muut pitkävaikutteiset menot 508 478,55
    552 978,14
  Aineelliset hyödykkeet  
   Maa- ja vesialueet 475 024,95
   Rakennukset ja rakennelmat 3 561 631,76
   Koneet ja kalusto 509 360,37
   Muut aineelliset hyödykkeet 6 315 852,42
    10 861 869,50
  Sijoitukset  
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 200,00
   Muut osakkeet ja osuudet 35 911,33
    40 111,33
     
    11 454 958,97
     
 
 VAIHTUVAT VASTAAVAT
  
     
  Saamiset  
     
  Pitkäaikaiset  
   Lainasaamiset 14 915,99
    14 915,99
  Lyhytaikaiset  
   Myyntisaamiset 1 337 377,88
   Lainasaamiset 1 236,60
   Siirtosaamiset 136 638,27
    1 475 252,75
     
  Rahoitusarvopaperit  
   Muut arvopaperit 2 707,30
    2 707,30
     
  Rahat ja pankkisaamiset 1 219 054,91
     
    2 711 930,95
     

V A S T A A V A A   Y H T E E N S Ä  14 166 889,92

Tase

90 594,98
480 287,00
570 881,98

475 024,95
3 381 978,81

642 338,79
6 112 337,24

10 611 679,79

4 200,00
35 911,33
40 111,33

11 222 673,10

13 084,81
13 084,81

2 160 699,30
2 658,13

144 264,38
2 307 621,81

2 638,16
2 638,16

710 538,28

3 033 883,06

14 256 556,16
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V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A    31.12.2006   31.12.2005 
     
     

 

 OMA PÄÄOMA  
     
   Osakepääoma 1 348 530,79
   Ylikurssirahasto 0,00
   Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3 958 744,21 
   Tilikauden voitto (tappio) 419 981,79 
     
    5 727 256,79 

     
 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
     
   Poistoero 158 110,14 
   Vapaaehtoiset varaukset 1 240 939,63 
    1 399 049,77 

     
 PAKOLLISET VARAUKSET  
     
   Muut pakolliset varaukset 853 325,75 
    853 325,75 

     
 VIERAS PÄÄOMA  
     
  Pitkäaikainen  
   Lainat  rahoituslaitoksilta 4 072 740,93
   Ostovelat 18 641,00 
    4 091 381,93

  Lyhytaikainen  
   Lainat rahoituslaitoksilta 690 131,80 
   Ostovelat 427 421,52
   Muut velat 744 911,42
   Siirtovelat 233 410,94
    2 095 875,68
     
    6 187 257,61
     

V A S T A T T A V A A   Y H T E E N S Ä  14 166 889,92

1 278 900,99
69 629,80

4 354 850,00
902 515,08

6 605 895,87

151 994,17
789 848,35
941 842,52

813 698,43
813 698,43

3 382 609,13
2 663,00

3 385 272,13

690 131,80
608 484,26
798 400,62
412 830,53

2 509 847,21

5 895 119,34

14 256 556,16
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Liitetiedot

1 218 600,67

813 698,43

180 000,00
-219 627,32

-39 627,32

0,00

16 098,76

-169 010,20

-152 911,44

143 039,18
-6 694,07

136 345,11

 
Tilikauden 1.1.2006 – 31.12.2006 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 pitoaika/vuotta poistoprosentti poistomenetelmä 
        
 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  
       
       
      
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT  
       
       

Poistot ja arvonalennukset     2006         2005  

Suunnitelman mukaiset poistot   1 216 157,19   
 
Varaukset     
Pakolliset varaukset      
 Kaatopaikkojen suunnitelman mukainen jälkihoito   853 325,75

Pakollisten varausten muutos     
 Jälkihoitovarauksen lisäys   180 000,00
 Jälkihoitovarauksen vähennys   -104 412,48   
     
 Pakollisten varausten muutos yhteensä   75 587,52
       
Rahoitustuotot ja -kulut   
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista   
 Luovutusvoitot osuuksista    35 100,00
Muut korko- ja rahoitustuotot    
 Muilta    7 876,91
Korkokulut ja muut rahoituskulut    
 Muilta    -175 059,53
       
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä    -132 082,62 
       
Tuloverot   
 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta    176 123,34
 Aikaisempien vuosien verojen oikaisu    0,00  

Tuloverot yhteensä    176 123,34
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48 089,59
58 966,66

107 056,25

-3 590,00
-12 871,27
-16 461,27

90 594,98

634 214,32
19 647,27

653 861,59

-125 735,77
-47 838,82

-173 574,59

480 287,00

475 024,95
0,00

475 024,95

475 024,95

5 374 895,57
147 690,00

0,00
5 522 585,57

-1 813 263,81
0,00

-327 342,95
-2 140 606,76

3 381 978,81

1 632 255,44
303 111,93
-15 630,31

1 919 737,06

-1 122 895,07
-154 503,20

-1 277 398,27

642 338,79

9 726 951,91
472 529,24

0,00
10 199 481,15

-3 411 099,49
-676 044,42

-4 087 143,91

6 112 337,24

       
  
      
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT  
       
       
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet  2006           2005
 
 AineettomAt oikeudet     
 Hankintameno tilikauden alussa  0,00 
  Lisäykset   48 089,59
 Hankintameno tilikauden lopussa  48 089,59
       
 Kertyneet poistot tilikauden alussa  0,00 
  Tilikauden poisto  -3 590,00 
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa  -3 590,00 
       
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  44 499,59 
       
 muut pitkävAikutteiset menot    
 Hankintameno tilikauden alussa  612 270,32 
  Lisäykset   21 944,00 
 Hankintameno tilikauden lopussa  634 214,32 
       
 Kertyneet poistot tilikauden alussa  -79 661,95 
  Tilikauden poisto  -46 073,82 
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa  -125 735,77 
       
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  508 478,55 
       
Maa- ja vesialueet   
 Hankintameno tilikauden alussa  475 024,95 
  Lisäykset   0,00 
 Hankintameno tilikauden lopussa  475 024,95 
       
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  475 024,95 
       
Rakennukset ja rakennelmat 
 Hankintameno tilikauden alussa  5 366 374,57 
  Lisäykset   8 521,00 
  Vähennykset   0,00 
 Hankintameno tilikauden lopussa  5 374 895,57 
       
 Kertyneet poistot tilikauden alussa  -1 469 711,50 
  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  0,00 
  Tilikauden poisto  -343 552,31 
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa  -1 813 263,81 
       
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  3 561 631,76 
       
Koneet ja kalusto   
 Hankintameno tilikauden alussa  1 515 180,82 
  Lisäykset   160 857,62 
  Vähennykset   -43 783,00 
 Hankintameno tilikauden lopussa  1 632 255,44 
      
 Kertyneet poistot tilikauden alussa  -966 022,88 
  Tilikauden poisto  -156 872,19 
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa  -1 122 895,07 
       
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  509 360,37 
       
Muut aineelliset hyödykkeet  
 Hankintameno tilikauden alussa  9 707 720,38 
  Lisäykset   19 231,53 
  Vähennykset   0,00 
 Hankintameno tilikauden lopussa  9 726 951,91 
       
 Kertyneet poistot tilikauden alussa  -2 735 425,41 
  Tilikauden poisto  -675 674,08 
 Kertyneet poistot tilikauden lopussa  -3 411 099,49 
       
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  6 315 852,42 
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445 395,81
3 381 978,81

35 911,33

4 200,00
0,00

4 200,00
4 200,00

1 348 530,79
-69 629,80

1 278 900,99
1 278 900,99

0,00
69 629,80
69 629,80

4 378 726,00
-23 876,00

4 354 850,00

902 515,08

5 257 365,08

5 257 365,08

813 698,43

3 382 609,13
2 663,00

3 385 272,13

765 733,53

Käyttöomaisuuden verotusarvot  2006     2005

 Maa- ja vesialueet   445 395,81 
 Rakennukset ja rakennelmat  3 561 631,76 
 Osakkeet ja osuudet   35 911,33 
       
 Mikäli verotusarvoa ei ole ollut käytössä, on esitetty kirjanpitoarvo. 
       
Sijoitukset    
 Omistusyhteysyritys osakkeet   
       
 Hankintameno tilikauden alussa  34 200,00 
  Vähennykset   30 000,00 
 Hankintameno tilikauden lopussa  4 200,00 
 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  4 200,00
       
      
Yhtiön nimi  Kpl %-osuus Nimellis- Kirjanpitoarvo Tilikauden tulos Oma  pääoma
   kaikista arvo/kpl euro euro euro
finncao Oy 210 7,24 % 20 euro 4 200,00  3 200,32 188 320,65
finncao Oy:n luvut ovat tilikaudelta, joka on päättynyt 31.12.2006. 
         
 
       
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT     
  
       
Oma pääoma   2006       2005

 Osakepääoma tilikauden alussa  1 348 530,79
  Osakkeiden mitätöinti 18.9.2006  0,00
 Osakepääoma tilikauden lopussa  1 348 530,79 
 Osakepääoma yhteensä  1 348 530,79 
       
 Ylikurssirahasto tilikauden alussa  0,00   
  Omien osakkeiden mitätöinti 18.9.2006  0,00
 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa  0,00

 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa  3 991 256,21 
  Omien osakkeiden hankinta  -32 512,00 
 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa  3 958 744,21 
       
  Tilikauden tulos  419 981,79 
       
 Yhteensä   4 378 726,00 
      
 Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 4 378 726,00 
       
Yhtiön osakepääoma osakelajeittain   
 Sarja   Kpl á-hinta     Yhteensä
 (1 ääni /osake) Nimellisarvo 67,28 euroa, ei ole tarkka arvo.   19010 67,28 1 278 900,99
        
 Omat osakkeet   Kpl   Kirjanpitoarvo
 Rosk’n Roll Oy Ab:n omistamat yhteensä  545     36 664,97
       
Pakolliset varaukset   
 Muut pakolliset varaukset  853 325,75
       
 Yhtiön taseeseen sisältyvä pakollinen varaus muodostuu 
 yhtiön kaatopaikan maisemointi- ja jälkihoitovelvoitteista.   
       
Vieras pääoma      

Pitkäaikainen      
 Lainat rahoituslaitoksilta  4 072 740,93 
 Muut pitkäaikaiset velat  18 641,00
       
 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  4 091 381,93 
       
 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin  viiden vuoden kuluttua.  1 312 213,73 



Rosk’n Roll Oy Ab  

��

690 131,80
0,00

592 506,26
15 978,00

34 121,02
281 005,21
483 000,00

274,39

208 824,76
156 693,40
47 312,37

2 509 847,21

672 751,70

200 000,00

700 000,00

72 115,59

18 641,00
15 978,00

882 661,28
9 920,05

160 323,12
191 039,93

1 243 944,38

87 382,38
17 856,24
7 833,93

113 072,56

       

     2006     2005 
Lyhytaikainen      
 Lainat rahoituslaitoksilta  690 131,80 
 Saadut ennakot    0,00 
 Ostovelat    411 443,52 
 Osamaksuvelat    15 978,00 
 Muut velat     
  Ennakonpidätys- ja stm-velat  34 809,74 
  Arvonlisäverovelka  237 668,86 
  Jäteverovelka   472 230,00 
  Muut velat    202,82 
 Siirtovelat     
  Jaksotetut kulut   51 143,82 
  Palkkavelkajaksotukset  137 816,98 
  Korkojaksotukset  44 450,14 
      
 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  2 095 875,68   

 
Vakuudet ja vastuusitoumukset
   
Kiinteistökiinnitykset     
 Omista sitoumuksista pantattu kiinteistökiinnitys  672 751,70 
 Velan määrä 31.12.2006:  294 328,93 euroa.  
       
 Kiinteistökiinnitykset  4 kpl (á 50 000 euroa)  200 000,00 
 Luottolimiittisopimus   
       
 Kiinteistökiinnitykset  3 kpl   700 000,00 
 Luottolimiittisopimus   
       
Talletusvakuudet    16 818,79 
     
Eläkevastuut  Toimitusjohtajalle tehty eläkesitoumus;
   eläkeikä 63 v. sekä 60 % palkasta.   

Muut vastuusitoumukset Palvelusopimus / Hangon kompostointilaitos
   Vapo Oy / 5 v.  väh. 430.418 euro/vuosi
   Osamaksuvelat   34 619,00
   josta erääntyy seur. tilikaudella  15 978,00
   Osamaksusopimuksen vakuutena on 
   rahoitettavan  esineen omistusoikeus.
  

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä  
        
 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden  2006         2005
aikana henkilöryhmittäin       
 
 Toimihenkilöt   19 16    
 Työntekijät   9 7    
 
 Henkilöstökulut
  Palkat   769 741,85
  Palkkiot   8 072,69 
  Eläkekulut   142 573,33 
  Muut henkilösivukulut  151 911,10 
  Yhteensä   1 072 298,97  
  Henkilösivukuluina ilmoitettu myös vapaaehtoiset. 
      
 Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten
 henkilöstökulut  
  Palkat ja palkkiot  85 494,55 
  Eläkekulut   21 726,96 
  Muut henkilösivukulut  7 672,38 
  
  Yhteensä   114 893,88
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Ola Eklund

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitus

Lohjalla 28.2.2007

Tilintarkastuskertomus
Rosk’n Roll Oy:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Rosk’n Roll Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallin-
non tilikaudelta 1.1.2006–31.12.2006. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suoritta-
mamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja 
hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puut-
teita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lain-
mukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mu-
kaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät 
tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen 
tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäse-
nille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on 
osakeyhtiölain mukainen.

Lohjalla 5. päivänä maaliskuuta 2007

      Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab
      HTM-yhteisö

Christer Långstedt    Raimo Vainio-Kaila
KHT     HTM, JHTT  

Ulla Lindström-Dahl
varapuheenjohtaja

Stig Lönnqvist
toimitusjohtaja

Esko Meloni
puheenjohtaja

Kyösti SuonojaKalevi Ourama

Jukka-Pekka Halme

Markku Kärkkäinen
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Rosk’n Roll Oy Ab lukuina

TALOUS

Liikevaihto 8 296 987,29 euroa
 300 506,60 euroa/htv
 63,64 euroa/as (toimialueen)
  0,58 euroa/taseen loppusumma

Ostetut palvelut 2 116 617,82 euroa 25,51 % osuus koko liikevaihdosta

Investointimenot 1 001 945,10 euroa 7,69 euroa/as 
                                      sis. myös investointeihin liitt. suunnittelun

Jäteverokulu 1 890 090,00 euroa 22,78 % liikevaihdosta

Jälkihoitovaraus 180 000,00 euroa 2,87 euroa/loppusijoitettu jätetonni

Henkilöstökulut 1 129 314,68 euroa
 40 902,38 euroa/htv 13,61 % osuus liikevaihdosta

Ongelmajätehuollon kustannukset yhteensä 287 754,53 euroa
          käyttökustannukset 265 774,76 euroa
          pääomakustannukset 21 979,77 euroa
   2,21 euroa/as, 417 t (toiminnolla käsitelty)
  690,06 euroa/t (toiminnolla käsitelty)

Biojätteen käsittelyn kustannukset yhteensä 237 769,38 euroa
          käyttökustannukset  199 602,80 euroa
          pääomakustannukset 38 166,58 euroa
  1,82 euroa/as, 2 824 t (toiminnolla käsitelty)
  84,19 euroa/t (toiminnolla käsitelty)

Ympäristöntarkkailukustannukset 46 442,82 euroa 0,36 euroa/as

Neuvonnan ja viestinnän kustannukset 265 778,69 euroa 2,04 euroa/as

JÄTEMÄÄRÄT

Kokonaisjätemäärä 127 030 t
Yhdyskuntajäte 57 227 t
Sekalainen yhdyskuntajäte 46 556 t
Erilliskerätty biojäte 2 824 t
Maa- ja kiviainesjäte  yhteensä 41 522 t
          puhtaat maa-ainekset (jätteenä vastaanotetut) 8 714 t
          lievästi pilaantuneet maat 22 412 t
          pilaantuneet maat 5 211 t
Pilaantuneet ja lievästi pilaantuneet maat yhteensä 27 597 t
Rakennusjätteet 13 542 t
Tuotantotoiminnan jätteet 14 356 t 
Lietteet 10 713 t
         yhdyskuntajäteveden puhdistamolietteet 3 422 t
         muut lietteet (mm. tuotantotoiminnan/
         teollisuuden, erotuskaivojen) 7 291 t
         sakokaivolietteet 0 t
Kaatopaikalle loppusijoitettu jäte 62 691 t  481 kg/as
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JÄTELAITOKSEN HYöDYNTÄMISASTE:  32,5 %
(Oma hyödyntäminen + hyötykäyttöön ohjattu jäte)/Vastaanotettu yhdyskuntajätteen määrä 
Jätelaitoksen hallintaan tulevasta (hetkeksi tai pidemmäksi aikaa) yhdyskuntajätteestä 
         oma hyödyntäminen 7 972 t
         hyötykäyttöön ohjattu 10 602 t
Kotitalouksista vastaanotetut ongelmajätteet 417 t 3,2 kg/as

Tuottajavastuun alaiset jätteet (ja jätehuoltojärjestelmältään vastaavat)
         sähkö- ja elektroniikkaromu 1 249 t 9,6 kg/as
         kyllästetty puu 127 t
         romuajoneuvot 412 kpl
         paperi 4 500 t   35  kg/as

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Loppusijoituspaikoilta kerätty kaatopaikkakaasu:  137 500 Nm3

Soihtupoltettu kaasu:    51 100 Nm3

Hyötykäyttöön johdettu kaasu:     86 400 Nm3

Oma hyötykäyttö:    Munkkaan jätekeskuksen lämmitys
Tuotettu energiamäärä (hyödynnetty määrä):    490 MWh
Energiamäärällä lämmittäisi 29 omakotitaloa, vastaa 49 000 liraa kevyttä polttoöljyä. 
Kasvihuonekaasupäästö:    58 t; 1 200 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
Kunnan viemäriverkostoon vettä: 65 600 m3

Itse puhdistettua vettä johdettu luontoon: 19 100 m3

Näytteenottopaikkojen määrä 3–6 kpl pohjavedet (vaihtelee 3 vuoden välein)
 3 kpl talousvedet (pohjavedet)
 5 kpl pintavedet 
Näytteenottokertojen määrä
         Pohjavedet: 3–6 pistettä, 2 krt/a, 17-25 anal./näyte 
              Talousvedet (edellisten lisäksi) 3 kaivoa, 2 krt/a, 11 anal/näyte
         Pintavedet: 3 pistettä (osana laajempaa yhteistarkkailua), 8 krt/a, 19 anal./näyte
 1 piste; 4 krt/a, 19 anal/näyte
 1 piste; 2 krt/a, 21 anal./näyte
        Pohjaeläinseuranta: 2 pistettä, joka kolmas vuosi (osana laajempaa yhteistarkkailua)
Ilmoitettujen ympäristövahinkotilanteiden määrä 0 kpl

PALVELUPISTEET

Jäteasemat        8 kpl, lisäksi Munkkaan jätekeskus, jossa läjitysalue 
Ongelmajätepisteet 24 kpl 5 432 as/kpl 
 380 t 3  kg/as 
Lasipisteet 139 kpl 938 as/kpl 
  406 t 3  kg/as 
Metallipisteet 107 kpl  1 218 as/kpl 
Paperipisteet  133 kpl  980 as/kpl 
 4 500 t 35  kg/as
Aluekeräyspisteet (sekajätteelle)     124 kpl 
Joonas- ja Romulus-keräysautot (ongelmajätteet + metalli)         22 päivänä

HENKILÖKUNTA

Työntekijöitä 28, tilanne 31.12.2006
Toimihenkilöt 20, 71 % henkilökunnasta
Naisten ja miesten osuus 57 % naiset, 43 % miehet
Määräaikaiset 16 kpl, joista yhteensä 4,86 henkilötyövuotta
Henkilötyövuosia yhteensä 27,61 htv
Henkilöstön keskimääräinen ikä 43 vuotta
Henkilöstön koulutus 1 413 euroa/htv, 6 koulutuspv/htv 
Työterveyshuolto 684 euroa/htv
Työtapaturmat    4 kpl
Sairauspoissaolot 223 pv, 8 pv/htv
        joista työtapaturmapoissaoloja   23 pv
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Ordlista
Ekopunkt (tidigare återvinningspunkt)

En insamlingspunkt för återvinningsbart avfall såsom 

papper, glas, papp och metall. Från insamlingspunkterna 

transporteras avfallet till återvinning och används som 

råmaterial för nya produkter. 

Energiutvinning
Yrkesmässig förbränning av avfall, varvid man erhåller 

värme, ånga eller el. 

Kommunalt ordnad soptransport d.v.s. centralt 
konkurrensutsatt soptransport

Ett system där kommunen eller ett kommunalt avfallshan-

teringsbolag svarar för soptransporten i sin helhet, men 

där sopkärlen töms av ett transportföretag som vunnit an-

budsförfarandet. 

Deponering
Avfallet placeras på avstjälpningsplats, deponering. Sådant 

avfall som inte kan återvinnas eller nyttjas som energikälla 

styrs till en avstjälpningsplats. 

Producentansvar
Ett system där tillverkare 

och importörer ansvarar för 

att bl.a. återvinningsservice 

ordnas. I Finland berörs för-

packningar, papper, el- och 

elektronikapparater, däck och 

skrotbilar av producentansva-

ret. 

Samhällsavfall
Hushållsavfall som uppkom-

mer dagligen. En del lämpar sig 

för återvinning (t.ex. papper, me-

tall, bioavfall), en annan del inte 

(plast, styrox, läder, gummi, smut-

sigt papper). 

Sanasto
Ekopiste (aiemmin hyötyjätepiste)

Kierrätyskelpoiselle jätteelle, kuten paperille, lasille, pah-
ville ja metallille tarkoitettu paikka. Pisteestä jätteet kulje-
tetaan kierrätykseen uusien tuotteiden raaka-aineeksi. 

Energiahyödyntäminen
Jätteiden ammattimainen poltto, josta saadaan lämpöä, 
höyryä tai sähköä. 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli 
kilpailutettu jätteenkuljetus

Järjestelmä, jossa kunta tai kunnallinen jätehuoltoyh-
tiö vastaa jätekuljetusten kokonaisuudesta, mutta jos-
sa jäteastiat tyhjentää kunnan tarjouskilpailun voittanut 
kuljetusyrittäjä. 

Loppusijoitus
Jätteiden kaatopaikkaaminen, läjittäminen. Jätteet, joita  
ei voi kierrättää tai hyödyntää energiana, päätyvät kaato- 
paikalle. 

Tuottajavastuu
Järjestelmä, jossa tuotteiden valmis-
tajien tai maahantuojien vastuulla 
on järjestää mm. kierrätyspalvelut.  
Suomessa tuottajavastuu koskee 
pakkauksia, paperia, sähkö- ja 
elektroniikkalaiteita, renkaita ja 
romuautoja.  

Yhdyskuntajäte
Päivittäin muodostuva ta-
lousjäte. Osa on kierrätyk- 
seen kelpaavaa (esim. pa-
peri, metalli, biojäte) ja osa 
ei (muovit, styroksi, nahka, 
kumi, likainen paperi).
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Munkkaanmäki 51 – Munkabacken 51
08500 Lohja – 08500 Lojo
Puh./Tel. 020 155 8330
www.rosknroll.fi 

Palvelunumerot     Betjäningsnummer
kuljetus      transport  020 690 150
neuvonta       rådgivning  020 690 155
laskutus       fakturering  020 690 157


