
Palvelunumerot  Servicenummer
kuljetus  transport  p./t. 020 690 150
neuvonta rådgivning p./t. 020 690 155
laskutus fakturering  p./t. 020 690 157
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Julkaisija/Utgivare: Rosk’n Roll Oy Ab 

Taitto ja visuaalinen suunnittelu/Ombrytning och visuell planering: 

Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl  

Kuvat/Bilder: Yhtiön kuva-arkisto/Bolagets bildarkiv 

Piirrokset/Teckningar: Tuija Tamminen 

Painotalo/Tryckeri: Star-Offset Oy, 2009 

Paperi/Papper: Cyclus offset 200 g/140 g

KesKeiset tunnusluvut

Ympäristö
Ympäristövaikutukset, ilma

Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikka-
kaasun talteenotolla  %
Kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste  %
Ilmastovaikutuksen torjunta 
energiahyödyntämisellä  t (C02-ekv)

Ympäristövaikutukset, vesi
Lohjan kaupungin puhdistamolle 
johdetun veden kokonaistyppikuormitus  AVL
Omalle puhdistamolle johdetun veden 
kokonaistyppikuormitus  AVL
Omasta käsittelystä alueen ulkopuolelle 
johdetun veden kokonaistyppikuormitus  g/pvä

Muut ympäristötunnusluvut
Ympäristönsuojelun (päästöjen hallinnan) 
kulujen osuus liikevaihdosta  %

Henkilöstö
Kaikki henkilötyövuodet  htv
Keskimääräinen työsuhteen pituus  v
Henkilöstön keskimääräinen ikä  v
Koulutus, ylempi korkeakoulu  %
Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto %
Henkilöstön koulutuksen kulut  €/htv
Liikevaihto/henkilötyövuosi  € €/htv

talous
Toiminnan laajuus ja luonne

Kokonaisliikevaihto  €/as
Myynnin osuus liikevaihdosta  %
Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta  %
Henkilöstökulut liikevaihdosta  %
Jäteveron osuus jätteenkäsittely- ja 
ekomaksutuloista  %
Taseen loppusumma  €

Toiminnan kannattavuus, omavaraisuus ja 
tehokkuus

Liiketulos liikevaihdosta  %
Nettotulos liikevaihdosta  %
Sijoitetun pääoman tuotto  %
Omavaraisuusaste  %

Centrala nyCKeltal

miljö
Miljöpåverkan, luft

Stävjande av klimatförändringen genom till 
varatagande av gas från soptippen %
Nyttjandegraden för deponigasen %
Hindrande av klimatpåverkan genom  
energiåtervinning t (C02-ekv)

Miljöpåverkan, vatten
Totalkvävebelastningen hos det vatten  
som leddes till Lojo stads reningsverk  AVL
Totalkvävebelastningen hos det vatten  
som leddes till det egna reningsverket AVL
Totalkvävebelastningen hos det vatten från den  
egna behandlingen som leddes utanför området g/d

Övriga miljönyckeltal
Miljöskyddsutgifternas andel  
(kontroll av utsläpp) av omsättningen %

personal
Årsverken totalt  årsverke
Längden på arbetsförhållanden i medeltal  år
Personalens genomsnittliga ålder år
Utbildning, högre högskoleexamen  %
Utbildning, yrkeshögskola el. institut  %
Utgifter för utbildning av personalen  €/årsverke
Omsättning/årsverke  €/årsverke

ekonomi
Verksamhetens omfattning och karaktär

Omsättning totalt  €/inv.
Försäljningens andel av omsättningen  %
Köpta tjänsters andel av omsättningen  %
Personalutgifternas andel av omsättningen  %
Avfallsskattens andel av 
avfallsbehandlings- och ekoavgiftsinkomster  % 
Balansens slutsumma  €

Verksamhetens lönsamhet, självförsörjning  
och effektivitet

Resultatets andel av omsättningen  %
Nettoresultatet av omsättningen  %
Avkastning från investerat kapital  %
Självförsörjningsgrad %

2007              2008

63

2 100

790

200

29,3
7,4

42,6
25
46

967
338 115

76
2,8

35,9
13,3

23,9
14 517 552

7,7
5,1
7,1

53,3

5
91

630

1 900

2 600

870

6,9

32,7
7,1

42,4
27
47

575
367149

90
3,9

42,8
11,7

21,7
14 659 409

1,7
2,7
4,6

53,4
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1  RoSk’n Roll oy Ab

1.1 Toimitusjohtajan katsaus:  
 Jätteestä energiaa 

taessa on vielä epävarmaa päästäänkö aloittamaan uudella hallinto-
mallilla. Hallinnon uudelleenjärjestely on jossain muodossa kuitenkin 
todennäköistä, sillä jäteala on turbulentissa vaiheessa ja hankinta-
laki vaikeine tulkintoineen ohjaa omalta osaltaan toimintaa. Myös  
jätelain tuleva kokonaisuudistus voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan 
mennään.

Vuosi 2008 jää historiaan alueellisen jätehuoltomme yhtenä 
kaikkein tuloksekkaimpana vuotena. Perusta mission saavuttamisek-

Muutama vuosi sitten asetettiin yhtiölle sangen kunnianhimoinen mis-
sio: Rosk’n Roll rakentaa alueensa asukkaille vuoteen 2016 mennessä 
pohjoismaisen mallin mukaisen, maailman huipputasoa olevan jäte-
huoltojärjestelmän. Tämän toteutuminen on nyt näköpiirissä, ehkä jo 
vuonna 2014. Osana tätä siirtymistä kohti energian hyötykäyttöä yhtiö 
teki lyhytaikaisen sopimuksen viedä nykyisen Raaseporin kaupungin 
jätteitä Tammisaaren siirtokuormausaseman kautta Riihimäelle Eko-
kemin jätevoimalaan.  

Kaikki alueemme energiahyötykäyttöön kelpaava sekajäte toimi-
tetaan Vantaan Energian Långmossebergenille rakennettavaan jäte-
voimalaan arviolta vuonna 2014. Pitkä kilpailutusprosessi alkoi, kun 
Rosk’n Roll ja pääkaupunkiseudun jätteistä vastaava YTV tekivät han-
kintayhteistyösopimuksen yhteisestä jätevoimalasta. Lopulta tarjous 
saatiin vain Vantaan Energialta ja Fortumilta. Fortum olisi rakentanut 
voimalan Espoon Ämmässuolle. Ratkaisu oli helppo, sillä hintaero oli 
todella merkittävä. Vantaan Energia tarjosi lisäksi maakaasu-kombi-
tekniikkaa, jolla sähkön osuus tuotettavasta energiasta on yli 40 %, 
kun tavanomaisessa jätevoimalassa sähköä saadaan noin 20–25 %. 
Kirkniemen paperitehdas ei jättänyt tarjousta lainkaan. 

Toinen iso asia alueellisessa jätehuoltoyhteistyössä oli hallinnolli-
nen. Kaikki Rosk’n Rollin 12 omistajakuntaa (9 vuonna 2009) hyväk-
syivät yksimielisesti uuden hallintomallin, liikelaitoskuntayhtymän. 
Kuntayhtymän käynnistyminen jäi kuitenkin odottamaan Lohjalla 
tehdyn valituksen käsittelyä Helsingin hallinto-oikeudessa. Kuntayh-
tymän perustaminen lähti liikkeelle valituksesta markkinaoikeuteen. 
Valitus koski viime kädessä Tammisaaren valtuuston tekemää pää-
töstä hyväksyä yhteistyösopimus Rosk’n Rollin kanssa. Tätä kirjoitet-

si on luotu. Tästä voimme nöyrästi kiittää omistajakuntia, jotka ovat 
kyenneet yksituumaiseen päätöksentekoon ja luottaneet yhtiönsä rat-
kaisuihin vaikeissa tilanteissa. Yhtiön hallitus on myös työskennellyt 
ahkerasti ja innostuneesti, samaten henkilökunta.

Stig LönnqviSt

toimitusjohtaja
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1993

Yhtiö perustetaan

2000 

Munkkaan jäte- 
keskuksen kaatopaikka 
täyttää EU-vaatimukset

2006 

Länsi-Uudenmaan jätelauta-
kunta perustetaan, ekopisteet 
uudistetaan Inkoossa, Karjaal-
la, Pohjassa ja Siuntiossa; yh-
tiön sekajätekuljetukset alkavat 
Vihdissä 

2007 

Yhtiön sekajätekuljetukset alkavat Han-
gossa, Inkoossa, Karjaalla, Karkkilassa, 
Nummi-Pusulassa, Pohjassa, Samma-
tissa, Siuntiossa ja Tammisaaressa;  
ekopisteet uudistetaan Karkkilassa,  
Lohjalla, Nummi-Pusulassa ja Vihdissä

2008

Rosk’n Roll ja YTV päättävät jäte-
voimalapalvelun ostamisesta Van-
taan Energialta; raaseporilaisten 
sekajätteet energiahyötykäyttöön 
Riihimäelle; ekopisteet uudiste-
taan Hangossa ja Tammisaaressa

2009 

Kaatopaikan  
laajennus otetaan  
käyttöön

2014 

Länsiuusmaalaisten seka- 
jätteet hyödynnetään  
energiana jätevoimalassa 
Vantaalla

Bolaget grundas Soptippen vid Munka 
avfallscentral uppfyller 
EU-kraven

Västra Nylands avfallsnämnd 
grundas, ekopunkterna förnyas 
i Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå; 
blandavfallstransporterna bör-
jar i Vichtis 

Blandavfallstransporterna påbörjas i 
bolagets regi i kommunerna Hangö, 
Ingå, Karis, Högfors, Nummi-Pusula, 
Pojo, Sammatti, Sjundeå och Ekenäs; 
ekopunkterna förnyas i Högfors, Lojo, 
Nummi-Pusula och Vichtis

Rosk’n Roll och SAD fattar be- 
slut om att inhandla avfallskraft-
verkstjänsterna från Vanda 
Energi; raseborgarnas blandavfall 
transporteras för energiutvinning 
till Riihimäki; ekopunkterna för-
nyas i Hangö och Ekenäs  

Utvidgningen av  
avstjälpningsplatsen  
tas i bruk

Västnylänningarnas 
blandavfall nyttjas  
för energiproduktion vid  
avfallskraftverket i Vanda

1  RoSk’n Roll oy Ab

1.1 Verkställande direktörens  
 översikt: Energi ur avfall

För några år sedan antogs en ytterst ambitiös mission för bolaget: 
Rosk’n Roll bygger före utgången av år 2016 ett förstaklassigt avfalls-
hanteringssystem enligt nordisk modell avsett för områdets invånare. 
Missionen ser ut att förverkligas, eventuellt redan år 2014. Som en 
del av denna övergång till ett utnyttjande av energin gjorde bolaget 
ett kortvarigt avtal att via omlastningsstationen i Ekenäs transporte-
ra avfall från nuvarande Raseborg stad till Ekokems avfallskraftverk 
i Riihimäki. 

Allt det blandavfall i vår region som lämpar sig för energiutvin-
ning kommer kring år 2014 att transporteras till det avfallskraftverk 
som Vanda Energi bygger vid Långmossebergen. En lång anbudstävlan 
inleddes då Rosk’n Roll och SAD, som ansvarar för avfallshanteringen i 

huvudstadsregionen, ingick ett upphandlingssamarbetsavtal om ett ge-
mensamt avfallskraftverk. Slutligen inkom anbud av enbart Vanda En-
ergi och Fortum. Fortum ville bygga ett kraftverk på Kärringmossen i 
Esbo. Beslutet var ändå lätt att fatta, eftersom prisskillnaden var be-
tydande. Vanda Energi erbjöd dessutom en naturgaskombiteknik där 
elens andel av den producerade energin är över 40 procent, då man i 
ett vanligt avfallskraftverk kan utvinna bara mellan 20 och 25 procent 
el. Pappersfabriken i Gerknäs inlämnade inget anbud.

I det lokala avfallshanteringssamarbetet var förvaltningen ett 
ärende med stor vikt. Alla 12 ägarkommuner (9 år 2009) godkände 
en ny förvaltningsmodell, en affärsversverkssamkommun. Starten på 
samkommunen blev dock uppskjuten i väntan på att Helsingfors för-
valtningsdomstol skulle behandla ett besvär som lämnats in i Lojo. Or-
saken till att man planerade att grunda en samkommun är ett besvär 
som lämnats in till marknadsdomstolen. Besväret gällde främst det 

beslut som Ekenäs fullmäktige gjort att godkänna samarbetsavtalet 
med Rosk´n Roll. Då detta skrivs är det ännu oklart huruvida en ny 
förvaltningsmodell kan införas. Det är dock sannolikt att någon form av 
nyordning i förvaltningen är på kommande, eftersom avfallsbranschen 
som är i ett turbulent skede, till vissa delar styrs av upphandlingslagen 
med dess invecklade tolkningar. I viss mån kan även totalrevideringen 
av avfallslagen påverka den riktning som kommer att tas. 

Året 2008 går till historien som ett av den regionala avfallshante-
ringens mest produktiva år. Grunden för att uppnå missionen har lagts. 
Vi kan tacka delägarkommunerna, som har haft förmågan att fatta en-
hetliga beslut och litat på bolagets lösningar i svåra situationer. Bolagets 
styrelse har arbetat flitigt och med inlevelse, i likhet med hela personalen.

Stig LönnqviSt

verkställande direktör
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1.2  Strategiatyö

Yhtiö järjestää jätehuoltoa kunnallisena peruspalveluna, johon ei käy-
tetä verovaroja. Palvelut tuotetaan asiakkailta saatavilla jätemaksu-
tuloilla, osinkoa ei makseta. Yhtiön toiminta-ajatus päivitettiin vuonna 
2008: Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon ympä-
ristömyönteisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti painottaen 
jätteiden tuottajien, kuntien ja muiden toimijoiden välistä  
yhteistyötä. Toiminta-ajatusta tarkentaa toimintapolitiikka. 

OrganisaatiO  

OrganisatiOn

Keräys ja kuljetus
Insamling och transport

Palvelupäällikkö 
(Henkilöstö-, työsuojelu- ja ympäristöpäällikkö)

Servicechef
(Personal-, arbetsskydds- och miljöchef)

Tiedottaja
Informatör

Kehityspäällikkö
Utvecklingschef

Käsittely
Behandling

Vastaanotto
Mottagning

Rakennus- ja käsittelypäällikkö
Byggnads- och hanteringschef

Taloushallinto
Ekonomiförvaltning

Rakentaminen
Byggnadsverksamhet

Neuvonta
Rådgivning

Toimitusjohtaja
Verkställande direktör

Hallitus
Styrelse

Yhtiökokous
Bolagsstämma

Osakkeen nimellisarvo  Aktiens nominella värde   400,00 mk 67,28 €
Osakepääoma Aktiekapital 1 278 900,99 € 

Osakas Aktieägare kpl/st    %
Hangon kaupunki Hangö stad 1 710 9,3
Inkoon kunta Ingå kommun 720 3,9
Karjaan kaupunki Karis stad 1 335 7,2
Karjalohjan kunta Karislojo kommun 210 1,1
Karkkilan kaupunki Högfors stad 1 365 7,4
Lohjan kaupunki  Lojo stad 5 040 27,3
Nummi-Pusulan kunta Nummi-Pusula kommun 855 4,6
Pohjan kunta Pojo kommun 795 4,3
Sammatin kunta Sammatti kommun 180 1,0
Siuntion kunta Sjundeå kommun 645 3,5
Tammisaaren kaupunki Ekenäs stad 2 175 11,8
Vihdin kunta Vichtis kommun 3 270 17,7
Kunnat yhteensä Kommunerna tillsammans 18 300 99,2 
Lehmijärven Romu ja Rauta Oy  10 0,1
Lohjan Puhtaanapito Ky  10 0,1
Martti Poutiainen Oy  50 0,3
Yksityiset yhteensä De privata tillsammans 70 0,4 
Lunastettu itselleen  
Rosk’n Roll Oy Ab:lle Inlösta till Rosk’n Roll Oy Ab 85 0,5
Yhteensä  Tillsammans 18 455 100,0

1.3 Hallinto ja johtaminen

Yhtiölle valittiin uusi hallitus vuonna 2008. Hallitus toimii yhtiökokouk-
sen antamin valtuuksin. Yhtiössä on ympäristöasiat sisältävä toiminta-
järjestelmä.

1.4 Perustietoa yhtiöstä

Rosk’n Roll Oy Ab järjestää kunnalliset jätehuoltopalvelut Länsi- 
Uudenmaan 133 000 asukkaalle ja 18 000 vapaa-ajan asunnolle. 
Kymmenessä kunnassa on keskitetty jätteenkuljetus (ei Lohjalla ja 
Karjalohjalla).

OSAkASLUETTELO 31.12.2008   

Förteckning över aktieägarna 31.12.2008

rosk’n roll oy Ab
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HALLiTUS 2008–2010  

styrelsen 2008–2010  

Vasemmalta varapuheenjohtaja Esko Meloni (Vihti), Hannu 
Haapa (Nummi-Pusula), tj. Stig Lönnqvist, puheenjohtaja Ulla 
Lindström-Dahl (Raasepori), Jukka-Pekka Halme (Hanko), Kyösti 
Suonoja (Karkkila), Jussi Patinen (Lohja). Kuvasta puuttuu Mikael 
Carlberg (Inkoo).

Från vänster viceordförande Esko Meloni (Vichtis), Hannu Haapa 
(Nummi-Pusula), vd Stig Lönnqvist, ordförande Ulla Lindström-
Dahl (Raseborg), Jukka-Pekka Halme (Hangö), Kyösti Suonoja 
(Högfors), Jussi Patinen (Lojo). På bilden saknas Mikael Carlberg 
(Ingå).

1.2 Det strategiska arbetet

Bolaget ordnar avfallshanteringen som en kommunal grundservice, 
utan skattemedel. Servicen produceras med hjälp av avfallsavgifter. Ing-
en dividend utbetalas. Bolagets verksamhetsidé uppdaterades år 2008: 

Bolaget ordnar avfallshanteringen i Västnyland på ett miljö-
vänligt, ekonomiskt och effektivt sätt med betoning på sam-
arbetet mellan avfallsproducenterna, kommunerna och övriga 
aktörer. Verksamhetspolitiken förtydligar verksamhetsidén. 

1.3 Administration och ledning

En ny styrelse valdes för bolaget år 2008. Styrelsen fungerar enligt det 
mandat som bolagsstämman har gett. Inom bolaget fungerar ett verk-
samhetssystem som tar fasta på miljöaspekterna. 

1.4 basinformation om bolaget

Rosk’n Roll Oy Ab ordnar kommunal avfallsservice för 133 000 invåna-
re och 18 000 fritidsfastigheter i Västnyland. I tio kommuner fungerar 
centraliserad avfallstransport (inte i Lojo eller Karislojo).
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1.5 kehityshankkeet ja  
 rakentaminen

Kolmen vuoden mittainen ekopisteuudistus valmistui, kun maanalai-
set säiliöt asennettiin myös Hankoon ja Tammisaareen. Ekopisteitä 
kohennetaan yhä vuonna 2009 rakentamalla aitauksia, joissa on pis-
teiden käyttöohjeet. Hankoon perustettiin jätepistejärjestelmä. Jäte- 
ja ekopisteiden roskaantumista vastaan kokeiltiin ns. jätepoliiseja ja 
lisättiin valvontakamera kolmeen paikkaan. Jätepoliisi-hanke jatkuu 
kesällä 2009. 

Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikkavesien vanhaa tasausallas-
ta ei uusittu, koska rakennuskustannukset olivat nousseet lähes kak-
sinkertaisiksi arvioidusta. Läjitysalueen laajennukseen liittyvät kallion 
louhinnat valmistuivat. Massoja hyödynnettiin kaatopaikan sulku- ja 
pystyseinärakenteissa. Nykyinen kaatopaikka täyttyy nopeasti. Jäte-

OTE TOIMINTAPOLITIIKASTA
Tunnistamme muutokset toimintaympäristössämme ja  
olemme aktiivisia parhaan osaamisen hyödyntämisessä.

täytön pohjoispuolelle toteutettiin pystyseinäeriste, joka toi lisätilaa 
noin kolmen kuukauden jätteille (15 000 m3). Pystyseinärakenteen 
yhteydessä laajennettiin kaasunkeräysjärjestelmää asentamalla put-
kisto eristeseinämän kuivatuskerrokseen. 1,8 hehtaarin kaatopaikan 
laajennus rakennetaan kesällä 2009. Tila riittää Vantaalle tulevan jä-
tevoimalan käyttöönottoon saakka. Vuonna 2001 käytöstä poistettua 
läjitysaluetta suljetaan Vihdin Koivissillassa. Sulkurakenteissa hyö-
dynnettiin teollisuuden sivutuotteita ja kuivatuskerroksessa betonin 
kierrätyksestä saatua materiaalia. 

Hangon jäteaseman pintavesien käsittelyä tehostettiin purkuputkis-
toon liitetyllä öljynerottimella. Hankoon rakennettiin myös kompostin 
välivarastointikenttä, josta vedet ohjataan kaupungin puhdistamolle.

Yhtiölle laadittiin tietoturvapolitiikka. Politiikan pohjalta tehdään 
tietoturvaohjelma, jossa huomioidaan kaikki tietoturvallisuuden osa-
alueet ISO 27001-standardin mukaan. Jäteasemilla otettiin käyttöön 
tietoturvaohjeistus.



Vuosikertomus  |   2  0     0  8   |   Årsberättelse

rosk’n roll oy Ab

Vuosikertomus  |   2  0     0  8   |   Årsberättelse

7

Vuosikertomus  |   2  0     0  8   |   ÅrsberättelseVuosikertomus  |   2  0     0  8   |   Årsberättelse

rosk’n roll oy Ab

1.5 Utvecklingsprojekt  
 och byggande

En tre år lång förnyelse av ekopunkterna kom till sin ända, då dju-
pinsamlingskärlen monterades i Hangö och Ekenäs. Ekopunkterna 
förbättras ytterligare under 2009 genom att ingärda dem med trä-
konstruktioner som även används som underlag för anvisningar. Sop-
terminalsystemet infördes i Hangö. För att minska nedskräpningen vid 
sopterminaler och ekopunkter gjordes ett försök med sk. soppoliser. 
Därtill utvidgades kameraövervakningen till tre nya platser. Projektet 
med soppoliserna fortsätter under sommaren 2009. 

Den gamla utjämningsbassängen för lakvatten från soptippar-
na vid Munka avfallscentral förnyades inte på grund av att bygg-
nadskostnaderna steg nästan med det dubbla från det uppskattade. 
Bergsbrytningen i anslutning till utvidgningen av deponiområdet fär-
digställdes. Massor nyttjades vid inkapslingen av soptippen samt i de 

UTDRAG UT VERKSAMHETSPOLITIKEN
Vi identifierar ändringarna i vår verksamhetsmiljö 
och utnyttjar aktivt den bästa kunskapen.

lodräta skyddskonstruktionerna. Den nuvarande avstjälpningsplatsen 
fylls snabbt. I de norra delarna av deponiområdet byggdes en lod-
rät skyddskonstruktion, som möjliggör ett tilläggsutrymme för ca tre 
månaders avfall (15 000 m3). I samband med skyddskonstruktionen 
utvidgades gasinsamlingssystemet genom att installera ett nätverk 
av rör i skyddsväggens dräneringsskikt. En 1,8 ha stor utvidgning av 
avstjälpningsplatsen byggs under sommaren 2009. Utrymmet räcker 
fram till det att avfallskraftverket i Vanda tas i bruk. Deponiområdet 
som togs ur bruk 2001 vid Vichtis Koivissilta stängs. Vid inkapslingen 
användes biprodukter från industrin och i dräneringsskiktet material 
från betongåtervinningen. 

Behandlingen av ytvatten från Hangö sopstation effektiverades 
genom att koppla en oljeavskiljare till utloppsröret. I Hangö bygg-

des även ett mellanlagringsfält, från vilket vattnen leds till stadens 
reningsverk. 

För bolaget uppgjordes en politik för informationssäkerheten. På 
basen av politiken uppgörs ett informationssäkerhetsprogram, där alla 
delområden inom informationssäkerheten enligt ISO 27001-standar-
den tas i beaktande. På sopstationerna togs anvisningar för informa-
tionssäkerhet i bruk. 
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Yhtiö järjestää asuinkiinteistöjen ja julkisten rakennusten seka- ja 
biojätehuollon kymmenessä kunnassa. Vuonna 2008 seka- ja biojä-
teastioita tyhjennettiin 690 000 kertaa 15 jäteautolla. Kuljetuskus-
tannukset kohosivat rajusti erityisesti polttoaineen hinnan noustessa. 
Sekajätteen asiakasmaksua korotettiin Vihdissä, jossa hinnat olivat 
olleet samat kaksi vuotta. 

Kaikki taloudet eivät ole liittyneet jätelain määräämällä tavalla 
sekajätehuoltoon. Näitä ns. vapaamatkustajia etsitään määrätietoisesti  
eri tietolähteistä ja heille järjestetään jätehuoltopalvelut, joista lasku-
tetaan taksan mukaan. Yhtiöllä on keskeinen rooli jätehuollon viran-
omaisrekisterin täydentämisessä. 

Jätehuoltomääräykset vaativat, että koneellisesti kuormat- 
tavassa muovisessa jäteastiassa on pyörät, kahvat ja kansi. Jäte- 
säkkitelineet eivät ole enää sallittuja (paitsi Lohjalla), koska säk- 
kien kantaminen on työturvallisuusriski jäteauton kuljetta- 
jalle. Yhtiö kehotti kirjeitse asiakkaita luopumaan säkki- 
telineistä. Telineet vähenivätkin vuodessa yli 65 %               

 ASIAKKAAT ARVIOIVAT
 jätehuoltopalvelut kokonaisuudessaan  
 sekajätetyhjennykset          
 Rosk’n Rollin asiakastyytyväisyystutkimus Länsi-Uudellamaalla v. 2008

 

Rosk’n Roll järjestää kuntalaisten kierrätys-, ongelmajäte- ja neuvon-
tapalvelut, jotka tuotetaan vuotuisella ekomaksulla. Asuntokohtaista 
ekomaksua maksaa kaikkiaan 77 000 taloutta, joista 59 000 on va-
kituisia ja lähes neljäsosa vapaa-ajan asuntoja (18 000). Alueellisena 
jätehuollon viranomaisena toimi Länsi-Uudenmaan jätelautakunta 
eli Roskaraati, johon kuului yhdeksän kuntaa kahdestatoista.

2.1 keräys ja kuljetus

2.1.1 Jätteiden nouto kotoa Ja mökiltä

2 JäTEHUolToPAlVElUT 

– erityisesti Pohjassa, Karjaalla ja Karkkilassa siirryttiin nykyaikaisiin  
jäteastioihin.

Vakituisten asukkaiden jäteastiat pestiin kahdesti. Pesutulos oli 
pääosin hyvä. Jäteastia säilyy puhtaampana, kun roskapussit solmitaan 
kiinni huolellisesti. Jäteastioiden tyhjennystä ohjaava karttapohjainen 
ajonhallintajärjestelmä päivitettiin jäteautoissa. Kaikki urakoitsijoiden 
jäteautot katselmoitiin.

Biojätekeräys on pakollinen yli viiden asunnon taloyhtiössä. Biojä-
tetyhjennyksiä tekee täysipäiväisesti kaksi jäteautoa. Yhtiö kannustaa 
omakotiasukkaita omatoimiseen kompostointiin.

2.1.2 kiinteät keräyspaikat

JäTEASEmAURAkOiTSiJAT      sOpstatiOnsentreprenörer 
Hanko Hangö  Martti Poutiainen Oy 
Inkoo ja Karjaa Ingå och Karis F:ma Ralf Nyman 
Karjalohja Karislojo  Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy 
Karkkila Högfors Eino Helenius Ky 
Pusula Jukka Juvankoski Ky 
Tammisaari Ekenäs Lassila & Tikanoja Oyj 
Vihti Vichtis  Karkkilan Kaivuu ja Kuljetus Oy

Jäteasemat
Yhdeksällä jäteasemalla palvellaan niiden aukioloaikoina asukkaita ja 
yrityksiä. Hangon jäteasemalla tehtiin asiakaskysely palvelujen käyt-
tötottumuksista. Palveluun asemalla oltiin tyytyväisiä. Jäteasemille voi 
tuoda maksutta kotitalouksien ongelmajätteitä, metalliromua, paperia, 
lasia, kartonkia, haravointijätettä, risuja ja oksia sekä sähkö- ja elektro-
niikkaromua. Kaatopaikalle päätyvät jätteet ovat maksullisia.

Jätepisteet
Haja-asutusalueiden jätepisteet sekajätteelle ovat olleet yhtiön hoi-
dossa useissa kunnissa 90-luvun lopusta. 160 jätepistettä käytti 22 000 
taloutta vuonna 2008.

Haasteena on jätepisteiden väärin-
käyttö: pisteitä käytetään maksamatta 
palvelusta ja tuomalla niille kuuluma-
tonta jätettä, kuten remonttikuormia, 
sähkölaitteita ja ongelmajätteitä. Tietyt 
yksittäiset pisteet roskaantuvat, ongelmia 
on erityisesti Inkoossa ja Raaseporissa.

JäTTEEnTYHJEnnYSURAkOiTSiJAT

sOptömningsentreprenörerna

Lassila & Tikanoja Oyj (L&T)

Lohjan Puhtaanapito Ky

HFT Network Oy / Environet Oy 

Sopimusperusteinen jätteen-
kuljetus / Avtalsbaserad  
avfallstransport

Biojätteet / Bioavfall 
Martti Poutiainen Oy

8
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 ASIAKKAAT ARVIOIVAT
 jätehuoltopalvelut kokonaisuudessaan  
 sekajätetyhjennykset          
 Rosk’n Rollin asiakastyytyväisyystutkimus Länsi-Uudellamaalla v. 2008
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Yhteensä 690 000 tyhjennystä vuodessa.
Sammanlagt 690 000 tömningar under ett år.

Rosk´n Roll ordnar återvinnings-, problemavfalls- och rådgivnings-
tjänster för kommuninvånarna, vilka finansieras med den årliga eko-
avgiften. Av de sammanlagt 77 000 hushåll som betalar en bostadsre-
laterad ekoavgift är 59 000 fasta bostäder och närmare en fjärdedel 
fritidsbostäder d.v.s. 18 000. Västra Nylands avfallsnämnd eller Rosk-
rådet, fungerade som den lokala myndigheten för avfallshanteringen. 
Nio av tolv kommuner hörde till nämnden. 

2.1 Insamling och transport

2.1.1 insamling av avfall från hem och stuga
Bolaget arrangerar bland- och bioavfallshanteringen vid bostadsfas-
tigheter och offentliga byggnader i tio kommuner. År 2008 utfördes 
sammanlagt 690 000 tömningar av bland- och bioavfallskärl med 15 
sopbilar. Transportkostnaderna steg kraftigt i samband med de för-

höjda bränslepriserna. Kundpriserna för blandavfall höjdes i Vichtis, 
där priserna hållits på samma nivå i två år.  

Alla hushåll har inte anslutit sig till blandavfallshanteringen på det 
sätt som avfallslagen förutsätter. Ett målmedvetet sökande efter dessa, 
så kallade fripassagerare, görs utgående från olika informationskällor 
och för dem ordnas avfallshanteringstjänster, som sedan faktureras en-
ligt taxan. Bolaget har en central roll i kompletteringen av avfallshan-
teringsuppgifterna i myndighetsregistret.

Enligt avfallshanteringsbestämmelserna bör ett avfallskärl av plast 
som töms maskinell ha både hjul, handtag och lock. Ställningar för sop-
säckar får inte mera användas (förutom i Lojo) eftersom hanteringen 
av sopsäckar medför en arbetsskyddsrisk för sopbilschauffören. Bola-
get uppmanade kunderna med brev att avstå från användningen av 
säckställningar. Ställningarna minskade under ett år med över 65 %  
– i synnerhet i Pojo, Karis och Högfors byttes säckarna ut mot moderna 
avfallskärl. 

Avfallskärlen vid bostadsfastigheter tvättades två gånger. Tvättre-
sultatet var i regel gott. Avfallskärlet hålls renare då soppåsarna till-
sluts noggrant. Det kartbaserade körplaneringsprogrammet som styr 
tömningarna av avfallskärlen, uppdaterades i sopbilarna. Underleve-
rantörernas samtliga sopbilar granskades.

Insamlingen av bioavfall är obligatoriskt i bostadsbolag med mer än 
fem bostäder. Två sopbilar sköter tömningarna av bioavfallskärlen på 
heltid. Bolaget uppmuntrar invånarna i egnahemshus att kompostera 
sitt bioavfall. 

2.1.2  fasta insamlingsplatser
Sopstationer
Både invånare och företag betjänas vid nio sopstationer under deras 
öppethållningstider. Vid Hangö sopstation utfördes en enkät genom 
vilken man utredde hur kunderna använder servicen. Servicen vid sta-
tionen fick ett gott betyg. Hushållen kan avgiftsfritt föra problemav-
fall, metallskrot, papper, glas, kartong, krattningsavfall, ris och kvistar 
samt el- och elektronikskrot till sopstationerna. Avfall som hamnar på 
deponin är avgiftsbelagda.
 
Sopterminaler
Terminalerna för blandavfall på glesbygden har i flera kommuner 
skötts av bolaget sedan slutet av 90-talet. Det totala antalet sopter-
minaler är 160 som används av 22 000 hushåll. En stor utmaning är 
missbruket av sopterminalerna; man använder servicen utan att betala 
för den och dumpar avfall som inte hör hemma där såsom byggnadsav-
fall, elapparater och problemavfall. Speciellt vissa, enstaka terminaler 
skräpas ned, särskilt i Ingå och Raseborg. 

Ekopunkter
Vid samtliga 130 förnyade ekopunkter samlas papper, glas och metall 
in för att sedan återvinnas som nytt råmaterial. Kartong-, papp- och 
vätskeförpackningsinsamlingen slogs samman. 

 KUNDERNAS BEDöMNING
 avfallshanteringstjänsterna som en helhet  
 blandavfallstömningarna      
Rosk ń Rolls utredning om kundbelåtenheten i Västnyland år 2008 

SEkAJäTEASTiOidEn TYHJEnnYSkERRAT VUOnnA 2008, kpL

antalet tömningar av avFallskärl år 2008, st. 
200 000

150 000

100 000

50 000

0 84 151         69 209         91 290         65 267         33 396       111 300       163 498        73 326
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ASIAKKAAT ARVIOIVAT

2.2.2 materiaalivirrat
Yhtiö vastaanotti kaikkiaan 134 600 tonnia jätettä vuonna 2008. Yh-
dyskuntajätettä kertyi 62 700 tonnia. Rakennusjätteen määrä kasvoi 
25 000 tonniin. Yhtiö toimittaa jätemateriaaleja hyödynnettäväksi yh-
teistyökumppaneilleen. Raaseporin alueen sekajäteet alettiin toimittaa 
jätevoimalaan. 

SEkAJäTTEET ASUkASTA kOHTi, kg

BlandavFall per invånare, kg/år

Ekopisteet
Paperi, lasi ja metalli kierrätetään uudeksi raaka-aineeksi kultakin 130 
uudistetulta ekopisteeltä. Kartongin, nestepakkausten ja aaltopahvin 
keräys yhdistettiin keräyskartongiksi ja vastuu keräyksestä siirtyi valta-
kunnalliselle tuottajayhteisölle, Paperinkeräys Oy:lle. Myös paristojen 
keräys siirtyi tuottajavastuulle: paristot voi palauttaa kaikkiin niitä myy-
viin kauppoihin ja kioskeihin. Rosk’n Roll jatkoi paristokeräystä ekopis-
teillä toistaiseksi. Paristokeräys loppuu ekopisteillä vuoden 2009 alussa. 
Lasia ja metallia ekopisteiltä tyhjensivät L&T ja Martti Poutiainen Oy.

Ongelmajätteiden vastaanottopaikat
Kodin ongelmajätteitä voi viedä maksutta 14 vastaanottopaikkaan 
ja kaikille yhdeksälle jäteasemalle. Yksi vastaanottopaikka siirtyi 
Karkkilassa ja Karjaalla vastaanottopaikkana ollut huoltoasema lo-
petti toimintansa. Ongelmajätteet hävitetään turvallisesti Ekokem Oy 
Ab:lla.

Apteekit 
Yhtiö kerää vanhoja lääkkeitä yhteistyössä 21 apteekin kanssa. Lääk- 
keet voi jättää maksutta apteekkiin. Urakoitsija toimittaa lääkejätteet 
Ekokem Oy Ab:lle hävitettäväksi.

2.1.3 Joonas Ja romulus -keräystempaukset
Joonas- ja Romulus- autot keräsivät ongelmajätteitä ja metallia 21 
päivänä. Keväällä kokeiltiin kerätä isokokoista maksullista kaato-
paikkajätettä Tammisaaren saaristossa Baggössä. Tapahtuma ei hou-
kutellut asiakkaita. 

2.2 käsittely ja hyödyntäminen

Raaseporin alueen sekajätteet alettiin toimittaa jätevoimalaan Riihi-
mäelle marraskuussa. Vihdin jäteasemalla päättyi voimakkaasti pi-
laantuneiden maiden käsittely (Savaterra Oy). Maamassoja puhdistet-
tiin ennakoitua vähemmän kustannusten noustua voimakkaasti. Yhtiö 
ostaa biojätteen kompostointipalvelua Envor Biotech Oy:ltä Forssasta 
ja Vapolta Hangosta. Hangon laitoksessa kompostoidaan myös liet-
teitä.

2.2.1 munkkaan Jätekeskus
Munkkaan jätekeskuksessa käsitellään pääasiassa kaatopaikkajättei-
tä. Läjitysaluetta hoitaa Helsingin Bimu Oy, joka tiivistää ja peittää 
jätteitä kaatopaikkajyrällä. Rosk’n Roll varmistaa jätteiden kaatopaik-
kakelpoisuutta kuormantarkastuksin. Kierrätykseen soveltuvaa mate-
riaalia saatiin pois kaatopaikalta kaikkiaan 100 tonnia (2007: 26 t) 
lajittelukoneen avulla. Kaatopaikkajätteen käsittelymaksua nostettiin 
heinäkuussa 7 % muun muassa tehostetun kuormantarkastuksen kus-
tannusten vuoksi. Hiekanerotuskaivovesille rakennettiin kevyt käsitte-
lyjärjestelmä. Myös asbestin käsittely uusittiin. 

Joonas & Romulus 
jäteasemat  
jätepisteet  
ekopisteet   
ongelmajätepalvelut   
lääkejätteiden keräys  
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 KUNDERNAS BEDöMNING
Joonas & Romulus  Jonas & Romulus

Dessa avfallsfraktioner samlas nu in som returkartong, vilken den 
riksomfattande producentorganisationen Paperinkeräys Oy:s ansva-
rar för. Även batteriinsamlingen flyttades över till producentansvaret: 
Insamlingen ordnas i alla de butiker eller kiosker som säljer batterier. 
Rosk’n Rolls insamling av batterier vid ekopunkterna fortsatte tillsvi-
dare. Under början av år 2009 avslutas insamlingen av batterier vid 
ekopunkterna. L&T och Martti Poutiainen Oy skötte tömningen av glas 
och metall vid ekopunkterna.

Mottagningsplatser för problemavfall
Problemavfall från hushållen kan avgiftsfritt föras till 14 mottagnings-
platser samt till alla nio sopstationer. I Högfors flyttades en mottagnings-
plats och i Karis lade en servicestation ned sin verksamhet, varvid mottag-
ningsplatsen försvann. Problemavfallet oskadliggörs vid Ekokem Oy Ab. 

Apotek
Bolaget samlar in föråldrade läkemedel i samarbete med 21 apotek. 
Läkemedlen tas avgiftsfritt emot vid apoteken. En entreprenör levere-
rar läkemedelsavfallet till Ekokem Oy Ab där det oskadliggörs.

2.1.3 Jonas och romulus insamlingsJippon
Under 21 dagar samlade bilarna Jonas- och Romulus in problemav-
fall och metall. Under våren gjordes även ett försök med att samla in 
skrymmande deponiavfall på Baggö i Ekenäs skärgård. Detta visade 
sig dock inte vara så framgångsrikt.  

2.2 behandling och återvinning 

Transporten av blandavfall från Raseborg till avfallskraftverket i Riihi-
mäki påbörjades i november. Behandlingen av kraftigt kontaminerade 
jordmassor (Savaterra Oy) avslutades vid Vichtis sopstation. På grund 
av kraftigt stigande kostnader renades en mindre mängd jordmassor 
än man räknat med. Bolaget sköter komposteringen av bioavfall som 
en köptjänst av Envor Biotech Oy i Forssa och av Vapo i Hangö. Vid an-
läggningen i Hangö komposteras även slam.

2.2.1  munka avfallscentral
Vid Munka avfallscentral behandlas i huvudsak deponiavfall. Deponi-
området sköts av Helsingin Bimu Oy, som packar och täcker avfallet 
med en deponikompaktor. Genom granskningar av lassen säkerstäl-
ler Rosk´n Roll det mottagna avfallets deponiduglighet. Sammanlagt 
100 ton (2007: 26 t) material som lämpar sig för återvinning kun-
de separeras från deponiavfallet med hjälp av en sorteringsmaskin.  
I juni höjdes behandlingsavgifterna för deponiavfall med 7 % delvis 
på grund av kostnaderna som den effektiverade granskningen av las-
sen medför. Ett behandlingssystem för vatten från sandavskiljnings-
brunnar byggdes. Därtill förnyades behandlingen av asbest. 
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kundtjänsten i siFFrOr, st.

tUOttAJAvAStUUJÄttEEt

kartonki  hylsykartonki  Paperinkeräys Oy

kyllästetty puu hake  Demolite Oy 

paperi  sanomalehti- ja Paperinkeräys Oy 
 pehmopaperi  

paristot kemikaalit ja  Recser Oy Ab 26.9.2008– 
 metalli

romuautot metalli  Kuusakoski Oy

sähkö- ja  raaka-aineita  Serty, Elker, Nera 
elektroniikkaromu uusiin laitteisiin  

MUUt
vaatteet uudelleenkäyttö UFF

2.3 Asiakaspalvelu ja  
 neuvonta

Kaikki Länsi-Uudenmaan 133 000 asukasta ja kesäasukkaat ovat yh-
tiön asiakkaita. Vuonna 2008 Munkkaan jätekeskuksessa asioi 10 130 
maksavaa kotitalousasiakasta ja 20 000 yritysasiakasta. Lisäksi päivit-
täin kävi keskimäärin 20 asiakasta tuomassa kotitalouksille maksutto-
mia jätteitä kuten sähkölaitteita, ongelmajätteitä tai risuja.

OTE TOIMINTAPOLITIIKASTA 
Olemme sitoutuneet asiakkaittemme palvelemiseen  
ja työn laadukkaaseen jälkeen. 

Jäteneuvonta on lakisääteinen tehtävä, jonka omis-
tajakunnat ovat antaneet yhtiön tehtäväksi. Noin tu-
hatta asukasta kannustettiin lajitteluun ja jätteiden 
vähentämiseen erilaisissa tilaisuuksissa. Keväällä 

luotiin selvään tarpeeseen uusi opas omakotitalon ja mökin jätehuol-
lon järjestämisestä. Joka kotiin jaettiin Roskis-asiakaslehti ja kiitosta 
saanut kaksikieliseksi muutettu kalenteri. Energiansäästöviikolla jaet-
tiin postilaatikkoon liimattavia Ei mainoksia -tarroja.
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2.2.2  materialflöden
Bolaget tog emot sammanlagt 134 600 ton avfall år 2008. Mängden 
samhällsavfall var 62 700 ton. Mängden byggnadsavfall ökade till 
25 000 ton. Bolaget levererar avfallsmaterial för återvinning till sina 
samarbetspartners. Leveransen av blandavfall från Raseborg till av-
fallskraftverket påbörjades. 

2.3 kundtjänst och  rådgivning

Alla 133 000 fast bosatta och alla fritidsboende i Västnyland är bo-
lagets kunder. År 2008 betjänades 10 130 betalande hushållskunder 
och 20 000 företagskunder vid Munka avfallscentral. Därtill hämtade 
i medeltal 20 kunder dagligen avgiftsfritt avfall från hushållen såsom 
elapparater, problemavfall eller ris till avfallscentralen. 

Avfallsrådgivningen är en lagstadgad uppgift, som ägarkommu-
nerna har överfört till bolaget. Vid olika tillfällen uppmuntrades cirka 

              KUNDERNAS BEDöMNING
4,0/5      kundservice 
4,2/5      fakturornas tydlighet 
3,7/5      nyttan av tidningen Roskis

OngELmAJäTTEET ASUkASTA kOHTi, kg/VUOSi 

prOBlemavFall per invånare, kg/år

UTDRAG UT VERKSAMHETSPOLITIKEN
Vi har förbundit oss att betjäna våra kunder 
och att producera tjänster av god kvalitet.

4,5
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8,8
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9,7

2005             2006             2007     2008

sähkölaitteet
elektroniska apparater

muut ongelmajätteet
övrigt problemavfall

15
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0

tusen invånare att sortera och minska på mängden avfall. Under vå-
ren producerades en ny och nyttig guide med anvisningar för arrange-
randet av hemmets och stugans avfallshantering. Kundtidningen Roskis 
och en tvåspråkig kalender, som fick god kritik, delades ut till hemmen. 
Under energisparveckan delade man ut Ingen reklam -dekaler för att 
klistras på postlådan.

avfall för återvinning
asfalt som vägbotten i Munka 

betong och tegel  jordbyggnad  Rudus Oy

bioavfall  kompostmylla  Vapo, Envor Biotech Oy

stubbar,  flis och  energi L&T Biowatti Oy 
obehandlat trä,  
behandlat trä och  
träskivor, ris, kvistar  
och julgranar

förorenad jord  avstjälpningsplatsens  
 inkapslingskonstruktioner i Munka

metall  metall  Kuusakoski Oy

förpackningsglas  ersättning för grus i bl. a. avstjälp-
 ningsplatsens gasuppsamlingslager

blandavfall från  värme och el  Ekokem Oy Ab 
Raseborg 

AvFALL SOM tiLLHöR PRODUCEntAnSvAREt

kartong  hylskartong  Paperinkeräys Oy

impregnerat trä flis  Demolite Oy 

papper  tidnings- och  Paperinkeräys Oy 
 mjukpapper 

batterier kemikaler och  Recser Oy Ab 26.9.2008– 
 metall

skrotbilar metall  Kuusakoski Oy

el- och  råmaterial till Serty, Elker, Nera 
elektronikskrot  nya apparater

övRigt

kläder återanvändning  UFF
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3 SoSIAAlInEn VASTUU
3.1 Henkilökunta

Rosk’n Roll ostaa suuren osan Länsi-Uudellamaalla tehtävästä jäte-
huoltotyöstä urakoitsijoilta. Suoraan yhtiön palveluksessa työskenteli 
30 ihmistä. Yksi jäi vuoden aikana eläkkeelle ja kaksi työntekijää va-
kinaistettiin. Vuoden aikana työntekijöitä kouluttautui asiakaspalve-
luun, tietoturvaan, ympäristöjärjestelmiin, prosesseihin, jätehuollon 
energia- ja viestintäasioihin sekä tutustui biokaasutuksen mahdolli-
suuksiin lietteiden ja biojätteiden käsittelyssä. Vuoden aikana tehty-
jen kahden työtyytyväisyyskyselyn perusteella työntekijät kokevat voi-
vansa vaikuttaa omaan työhönsä, jota pidetään vaihtelevana ja hyvin 
merkittävänä. Myös työilmapiiri koetaan hyväksi. Kaikkia työnteki-
jöitä koskevaa työehtosopimusta valmisteltiin henkilöstön edustajien  
kanssa. Yhtiö liittyi Palvelulaitosten työnantajayhdistykseen, jonka 
työehtosopimus otetaan käyttöön vuoden 2009 alkupuolella. 

Työkykyä ylläpidettiin virkistäytymällä kulttuuritapahtumissa ja 
liikunnalla. Koko perheen voimin tutustuttiin Heurekan jätehuolto- ja 

kulutusaiheiseen näyttelyyn. Energiansäästöviikolla työntekijät tait-
toivat 234 kilometriä työ- ja asiointimatkoja omin lihasvoimin.

3.2 Vuorovaikutus

Länsiuusmaalaisten tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin tutkittiin mar-
raskuussa 2008 haastattelemalla 385 ihmistä puhelimitse. Omakotita-
loasukkailta, vapaa-ajan asukkailta ja isännöitsijöiltä kysyttiin mieli-
piteitä heidän käyttämistään palveluista. Palveluihin oltiin tyytyväisiä.

OTE TOIMINTAPOLITIIKASTA
kehitämme yhteistyössä ja verkostoitumalla jatkuvasti 
omaa osaamistamme ja jaamme kokemuksiamme muille.

OTE TOIMINTAPOLITIIKASTA 
Viestimme aloitteellisesti ja luotettavasti kannustaen sidos-
ryhmiämme ympäristömyönteisiin tekoihin ja rakentavaan 
vuorovaikutukseen. 
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VUOROVAikUTUSSUHTEET SidOSRYHmiin

Sidosryhmä Toiminta Tavoite

ASUKKAAT: 
koululaiset, yhdistykset, isännöitsijät

verkkosivut, asiakaspalvelu, kirjeet, Roskis-asiakas-lehti  
ja seinäkalenteri 64 000 talouteen, vierailut, tilaisuudet, 
oppaat, asiakastyytyväisyystutkimus, joulukuusikeräys

+ tyytyväiset ja jätehuoltoa tuntevat   
   asiakkaat
   asukkaat ja isännöitsijät arvioivat: jäte-
   huoltopalvelut kokonaisuutena 3,9/5

HENKILöKUNTA:  
työntekijät, hallitus

kokoukset, tiedotteet, verkkosivut + tyytyväiset työntekijät 
   työtyytyväisyys 3,7/5 (2007: 3,5)

YHTEISTYöKUMPPANIT: kuljetus- ja 
jäteasemaurakoitsijat, mainostoimistot, 
muut jätelaitokset, pelastuslaitos

neuvottelut, vierailut, kuljettajien ja jäteasemanhoitajien 
kouluttaminen, Jätelaitosyhdistyksen koulutukset, pelas-
tuslaitoksen savusukellusharjoitukset Munkkaalla

+ rakentava vuorovaikutus jätehuollon  
   toiminnan turvaamiseksi

PääTTäJäT: omistajat, viranomaiset, 
jätelautakunta

kokoukset, vierailut, raportit, sähköiset tiedotteet, vuosi-
kertomus, verkkosivut

+ jätehuoltoa tuntevat päättäjät

MEdIA 32 mediatiedotetta, haastattelut, vuosikertomus, verk-
kosivut

+ asukkaiden saatavilla tietoa jätehuollosta
   paikallismediassa 636 juttua (v. 2007: 1036)
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3.1 Personal 

Rosk’n Roll köper en stor del av avfallshanteringsarbetet som utförs i 
Västnyland av entreprenörer. Direkt i bolagets tjänst arbetade 30 per-
soner. Under året blev en anställd pensionerad och två fick fast anställ-
ning. Under året utbildade sig personalen inom olika områden; såsom 
kundservice, informationssäkerhet, miljösystem, processer samt energi- 
och informationsfrågor. Därtill bekantade man sig med de möjligheter 
förgasningstekniken ger med tanke på hanteringen av slam och bio-
avfall. På basen av två arbetsbelåtenhetsenkäter som utfördes under 
året, upplevde personalen att man kan påverka sitt arbete. Det uppfat-

tades som omväxlande och mycket betydelsefullt. Även atmosfären på 
arbetsplatsen upplevs som god. Ett kollektivavtal som gäller samtliga 
anställda bereddes med representanter för personalen. Bolaget anslöt 
sig till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf, vars kollektivavtal 
tas i bruk under början av år 2009.

Med bland annat uppfriskande kulturevenemang och motion upp-
rätthöll personalen sin arbetsförmåga. Personalen med familjer be-
kantade sig med en utställning om avfallshantering och konsumtion 
som ordnades i Heureka. Under energisparveckan färdades personalen 
234 kilometer med egen muskelkraft i arbetsärenden.

3.2 Växelverkan

Västnylänningarnas belåtenhet med avfallshanteringstjänsterna utred-
des i november 2008 med en telefonintervju där 385 personer blev upp-
ringda. Invånare i egnahemshus, fritidsinvånare och disponenter blev 
tillfrågade om deras åsikt om de tjänster de använder. Västnylänning-
arna var nöjda med tjänsterna.

3 SocIAlT AnSVAR

Liikuntapäivänä käveltiin, pyöräiltiin 
ja potkulautailtiin Viiden tunnelin  
tapahtumassa vielä avaamattomalla 
Turku-Helsinki-moottoritiellä.

Under motionsdagen deltog perso- 
nalen i Fem tunnlar -evenemanget  
genom att röra sig till fots, med cykel 
och sparkbräde på en ännu för trafi-
ken stängd sträcka av Åbo-Helsing-
fors motorväg.

UTDRAG UT VERKSAMHETSPOLITIKEN
Vi utvecklar ständigt vårt kunnande genom att 
samarbeta och skapa nätverk och de erfarenheter 
vi erhåller delar vi med andra.

UTDRAG UT VERKSAMHETSPOLITIKEN
Vi kommunicerar på ett initiativrikt och pålitligt sätt som 
uppmuntrar våra intressenter till miljövänliga gärningar 
och en konstruktiv växelverkan.

växelverkan med intressegrupper 

Intressegrupp Verksamhet Målsättning

INVåNARE: 
elever, föreningar, disponenter

webbsidor, kundservice, brev, kundtidningen Roskis 
och väggkalendern utskickad till 64 000 hushåll,  
besök, tillställningar, guider, kundbelåtenhetsenkäter, 
insamlingen av julgranar

+ belåtna kunder som är insatta i avfalls-
   hanteringen  
   invånarnas och disponenternas bedömning:  
   avfallservicen som helhet 3,9/5

PERSONAL: anställda, styrelse möten, meddelanden, webbsidor + nöjda anställda, arbetsbelåtenhet 3,7/5 (2007: 3,5)

SAMARBETSPARTNERS: transport- 
och sopstationsentreprenörer, reklam-
byråer, övriga avfallsverk, räddnings-
verket

möten, besök, utbildning av chaufförer och sopsta-
tions-skötare, Avfallsverksföreningens utbildningar, 
räddningsverkets rökdykningsövningar vid Munka

+ en konstruktiv växelverkan för att 
   trygga avfallshanteringsverksamheten  

BESLUTSFATTARE:  
ägare, myndigheter, avfallsnämnden

möten, besök, rapporter, elektroniska meddelanden, 
årsberättelse, webbsidor

+ beslutsfattare som är insatta i 
   avfallshanteringsfrågor 

MASSMEdIA 32 pressmeddelanden, intervjuer, årsberättelse, webb-
sidor

+ avfallsinformation som finns tillgänglig för     
  invånarna 
   636 artiklar i lokalmedian (år 2007: 1036)
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kUViO TYppi- JA BHk7-kUORmiTUS, kg/VRk

kväve- Och Bs7-Belastning, kg/dag

20

15

10

5

0

14,6

5,2

3,0
4,0

1,9
2,8

18,7

3,8 4,2 3,7

1,3 1,7

Biologinen hapen kulutus /
Biologisk syreförbrukning 

 Typpi /
Kväve
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OTE TOIMINTAPOLITIIKASTA
Teemme työtä jätteiden ympäristöä ja ilmastoa pilaavien 
vaikutusten vähentämiseksi ja energian ja luonnonvarojen 
säästämiseksi. 4 ymPäRISTöVASTUU 

Yhtiö torjuu jätteiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja 
Länsi-Uudellamaalla. Jätehuollon merkittävin ympäristöhaitta 
ovat erityisesti kaatopaikalla syntyvät kasvihuonekaasut. 
Raaseporin sekajätteet alettiin viedä jätevoimalaan kaato-
paikalle sijoittamisen sijaan.

Munkkaan jätekeskuksen uudistettu ympäristötarkkailuohjelma oli 
koko vuoden käsittelyssä Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Ympä-
ristötarkkailuohjelmasta pyydettiin viralliset lausunnot Siuntiolta ja 
Lohjalta. Pusulan ja Vihdin jäteasemille saatiin uusi ympäristölupa.

Vuoden aikana oli muutamia poikkeamia ja riskitilanteita: Kaa-
topaikalle ei hyväksytty viittä kuormaa, jotka vastaanottohenkilökun-
ta käännytti pois. Lisäksi oli yksi urakoitsijan työntekijän huolimatto-
muudesta syttynyt ruohikkopalo. Tulenteko on kielletty kaatopaikalla. 
Ympäristönäkökohdat huomioidaan myös hankinnoissa.

4.1. Vaikutukset veteen

Munkkaan jätekeskuksessa muodostuu jätteiden läjityksessä likaista 
vettä. Tätä suotovettä puhdistetaan omalla käänteisosmoosilaitteis-
tolla. Typestä poistetaan 95–97 % (luparaja 90 %). Vettä puhdis-
tettiin tavoiteltu määrä. Sateisen vuoden vuoksi jouduttiin kuitenkin 
ohjaamaan neljännes muodostuneista suotovesistä Lohjan kaupungin 
puhdistamolle.

Jätekeskuksen pohjavesien pinnankorkeutta ja laatua seurattiin 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden pinnankorkeutta seurattiin 
yhdeksästä pohjavesiputkesta ja laatua kolmesta pohjavesiputkesta ja 
kolmesta kaivosta. Jätekeskuksen pintavesikuormitus kohdistuu Siun-
tionjoen vesistöön. Vesienkäsittely ehkäisee vesien rehevöitymistä: 

typpikuormitusta on vähennetty 90-luvulta alle kymmenesosaan. 
Vuonna 2008 typpikuormitus oli 1,7 kg/vrk.

4.2 Vaikutukset ilmaan

4.2.1  yhtiö ilmastonmuutoksen torJuJana
Uuden mikroturbiinin käynnistämisessä oli alkuhankaluuksia, joten 
kaatopaikkakaasua ei käsitelty alkuvuonna tavoiteltua määrää. Kun 
biokaasupumppaamon kuivausjärjestelmä kunnostettiin, loppuvuonna 
kaasusta saatiin energiaa, jolla lämmittäisi 67 omakotitaloa. Tuotettua 
sähköä riitti ajoittain valtakunnan verkkoon syötettäväksi. Jätekeskuk-
sen rakennukset lämmitetään kaatopaikkakaasulla. 

Raaseporin sekajätteet hyödynnetään energiana jätevoimalassa, 
jolloin kaatopaikalla ei synny ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kaasuja. 
Jätteillä korvataan fossiilisia polttoaineita.

 4.2.2  haJu Ja pöly
Kaatopaikalla voivat haista sekä kaatopaikkakaasu että käsiteltävät 
jätteet. Paras keino vähentää kaatopaikan hajuja on lajitella kotona 
pois sekajätteestä kaikki biohajoavat jätteet kuten paperi, kartonki ja 
ruoantähteet. 

Kaatopaikkakaasun hajuhaittaa vähennetään kaasun keräyksellä 
ja käsittelyllä. Jätteiden aiheuttamaa hajua vähennetään jätteiden tii-
vistämisellä ja peittämisellä. Hajuista otettiin yhteyttä yhtiöön vuoden 
aikana 24 kertaa (2007: 25). Yhtiö antoi Uudenmaan ympäristökes-
kukselle selvityksen hajuista ja keinoista vähentää hajujen aiheutta-
maa haittaa. Yhtiö esitti myös uudistettua hajutarkkailua. Hangon jäte-
aseman naapurustosta otettiin yhteyttä hajuista kolmesti. Kaatopaikan 
laajennuslouhintoihin liittyvästä kivenmurskaamosta aiheutui pölyä, 
josta lähinaapuri ilmoitti vuoden aikana kuusi kertaa.

4.3.  melu ja haittaeläimet

Yhtiö on neljättä vuotta mukana harmaalokkien vähentämishankkees-
sa, jossa myös pääkaupunkiseudun YTV ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto 
Oy ovat mukana. Kaikkiaan harmaalokkeja on hävitetty Munkkaalla  
9 500, joista 1 600 vuonna 2008. Hankkeella suojellaan selkälokkeja  
ja muita merilintuja Suomenlahden keskiosassa sekä vähennetään 
harmaalokkien aiheuttamaa haittaa jätekeskusten lähellä.
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UTDRAG UT VERKSAMHETSPOLITIKEN
Vi arbetar för att minska avfallets skadliga 
påverkan på miljö och klimat samt för att spara 
energi och naturtillgångar.

kASViHUOnEkAASUpääSTöT SUOmESSA, m T CO2-EkV.

utsläppen av växthusgaser i Finland, m t cO2-ekv.

4 AnSVAR föR mIlJön 

Bolaget bekämpar de hälso- och miljöolägenheter som 
blandavfallet förorsakar i Västnyland. Avfallshanteringens 
största miljöolägenhet är de växthusgaser som uppkommer 
på soptippen. Blandavfallet från Raseborg forslas till avfalls-
kraftverket i stället för deponering på soptippen. 

Det förnyade miljöövervakningsprogrammet för Munka avfallscentral 
låg hela året under behandling hos Nylands miljöcentral. över miljöö-
vervakningsprogrammet inbegärdes officiella utlåtanden från Sjundeå 
och Lojo. Pusula och Vichtis sopstationer fick nya miljötillstånd.

Under året inträffade några avvikelser från det normala och en 
risksituation: fem lastbilslass godtogs inte, utan avvisades av mottag-

ningspersonalen. Därtill uppstod en gräsbrand till följd av att en person 
som arbetade för en underleverantör var ovarsam. Uppgörande av eld 
är förbjudet på soptippen. 

Miljöaspekterna beaktas även i samband med anskaffningar.

4.1 Hur vattnet påverkas

Som en följd av deponeringen av avfall på Munka avfallscentral upp-
kommer smutsigt lakvatten. Lakvattnet renas genom att nyttja en egen 
apparatur som fungerar genom omvänd osmos. Andelen kväve som 
avlägsnas är 95–97 % (tillståndsgränsen är 90 %). Vatten renades 
i den mängd som planerats. På grund av det regniga året var man 
tvungen att leda en fjärdedel av de uppkomna lakvattnen till Lojo 
stads reningsverk. 

Avfallscentralens grundvattennivå och -kvalitet granskades i en-
lighet med uppföljningsplanen. Grundvattennivån kontrollerades i nio 
grundvattenrör och kvaliteten i tre rör och lika många brunnar. Avfalls-
centralens ytvattenbelastning påverkar vattensystemen i anslutning till 
Sjundeå å. Behandlingen av vattnen minskar eutrofieringen av vatten-
dragen: Kvävebelastningen har minskats från 90-talet till under en ti-
ondedel. Under år 2008 var kvävebelastningen 1,7 kg/d.

4.2 Hur luften påverkas

4.2.1 Bolagets kamp mot klimatförändringen
Då den nya mikroturbinen togs i bruk förekom bekymmer, som ledde 
till att en planerad mängd deponigas inte kunde behandlades. Efter att 
torkningssystemet i anslutning till biogaspumpstationen reparerades, ut-
vanns sedan energi ur gasen. Gasen kunde gott och väl värma upp 67 eg-
nahemshus. Den producerade elektriciteten leddes tidvis till det nationel-

la elnätet. Byggnaderna vid avfallscentralen uppvärms med deponigas.
Blandavfallet från Raseborg återvinns som energi vid ett avfalls-

kraftverk, varvid mängden deponigaser som ökar klimatförändringen 
minskar. Genom att nyttja avfall, ersätter man fossila bränslen.

4.2.2  lukt och damm
Både deponigasen och behandlat avfall kan förorsaka lukt på avstjälp-
ningsplatsen. Det bästa sättet att eliminera odörerna är att sortera ut 
det biologiskt nedbrytbara avfallet redan i hemmen d.v.s. papper, kar-
tong och matrester. 

Luktolägenheterna som beror på deponigasen, minskas genom att 
gasen samlas upp och behandlas. Den lukt som avfallet åstadkommer 
minskas då avfallet packas och täcks. Bolaget kontaktades 24 gång-
er under året p.g.a. luktolägenheter (2007:25). Bolaget tillställde Ny-
lands miljöcentral en utredning om lukterna och möjliga metoder för 
att minska olägenheterna. Bolaget framförde även en förnyad luktkon-
trollplan. I Hangö tog man tre gånger kontakt från grannskapet kring 
sopstationen p.g.a. lukter. 

I samband med utvidgningen av avstjälpningsplatsen utfördes 
krossning av sten, varvid det uppkom damm. De närmaste grannarna 
anmälde om dammolägenheter sex gånger under året. 

4.3.  buller och skadedjur

Bolaget är fjärde året med i ett projekt tillsammans med SAD från hu-
vudstadsregionen och östra Nylands Avfallsservice Ab, med avsikt att 
minska på gråtrutbeståndet. Sammanlagt har 9 500 gråtrutar avlivats, 
varav 1 600 under 2008. Genom projektet skyddas silltruten och andra 
havsfåglar i mellersta Finska viken samtidigt som de olägenheter som 
gråtrutarna orsakar i närheten av avfallscentralerna minskas. 

Jätteiden käsittely /
Avfallshantering

Energia / Energi

Teollisuusprosessit /
Industriella processer

Liuottimien ja muiden tuotteiden 
käyttö / Användning av lösnings-
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Kiinteistöliiton indeksitalo: 30-vuotias kerrostalo keskustassa, hissi, 40 huo-
neistoa, 90 asukasta, huoneistoala 2 400 m2. Neljä 600 litran sekajäteastiaa 
ja kaksi 240 litran biojäteastiaa tyhjennetään kahdesti viikossa.
Fastighetsförbundets indexhus: Ett 30-årigt höghus i centrum, hiss, 40 bos-
täder, 90 invånare, bostadsyta 2 400 m2. Fyra stycken 600 liters blandav-
fallskärl och två 240 liters bioavfallskärl, som töms två gånger i veckan.

 

5 TAloUDEllInEn VASTUU

Rosk’n Rollin järjestämän kilpailutuksen myötä kerrostalon jätehuolto 
maksaa Länsi-Uudellamaalla saman verran kuin Suomen kaupungeissa 
keskimäärin (0,19 €/m2/kk, Kiinteistöliiton indeksitalo), vaikka alue 
on osin maaseutumaista eli harvaan asuttua pitkien kuljetusmatkojen 
päässä. Lohjalla on sopimusperusteinen jätehuolto eli kukin kiinteistö 
kilpailuttaa itse jätetyhjennykset. Lohjalla on Suomen kaupungeista toi-
seksi kallein jätehuolto esimerkkikerrostalossa (0,27 €/m2/kk). Kerros-
talon jätemaksut ovat keskimäärin 10 % kaikista kiinteistön vuotuisista 
kuluista (verot, sähkö, lämpö, vesi).

Kunnallisena yhtiönä Rosk’n Roll ei tavoittele voittoa, eikä jaa osinkoa. 
Palveluihin ei käytetä verovaroja, vaan ne rahoitetaan asiakkailta ke-
rättävin jätemaksuin (ekomaksu, sekajätetyhjennykset tai jätepisteen 
vuosimaksu, biojätetyhjennykset ja kaatopaikkamaksut). Jätemaksu-
tulot käytetään jätehuollon järjestämiseen. 

Kiinteistön saamaan sekajätelaskuun sisältyvät jätteen kuljetus 
ja käsittely. Maksuun sisältyy astian tyhjennys autoon, kuljetus käsit-
telypaikalle, sekä asiakkaan omien että Rosk’n Rollin vuokraamien 
astioiden pesu, jätteen vastaanotto ja punnitus Munkkaan jätekes-
kuksessa, kaatopaikan rakentaminen, hoito ja jälkihoito sulkemisen 
jälkeen, kaatopaikan vesienhallinta- ja kaasunkeräysjärjestelmät, 
valtion jätevero 30 euroa tonnilta sekä järjestelmään sisältyvä logis-
tiikkajärjestelmä, laskutus, asiakaspalvelu ja neuvonta. Jätemaksujen 
perintää tehostettiin ulkoistamalla toiminta Lindorff Oy:lle.

Omakotitalon jätemaksut olivat Länsi-Uudellamaalla keskimää-
rin 195 euroa vuonna 2008, kompostoivalla perheellä keskimäärin 
121 euroa.

OTE TOIMINTAPOLITIIKASTA
Toimimme ihmisten hyvinvoinnin sekä luonnon ja talouden 
tasapainon kannalta vastuullisesti ja kauaskatseisesti.

LiikEVAiHTO HEnkiLöTYöVUOTTA kOHTi, €

Omsättning per årsverke, €

kERROSTALOn JäTEmAkSUT LänSi-UUdELLAmAALLA V. 2008, €/m2/kk

avFallsavgiFterna För ett höghus i västnyland  
år 2008, €/m2/mån

Länsi-Uudenmaan 
keskiarvo 

(10 kuntaa)
Medeltalet i 
Västnyland 

(10 kummuner)

Suomen keskiarvo 
(38 kaupunkia)

Medeltalet i Finland 
(38 städer)

Lohja 
(sopimusperusteinen 

jätteenkuljetus)
Lojo (avtalsbaserad 

soptransport)

0,19 0,19 

0,27

Lisää taloudellisesta vastuusta
www.rosknroll.fi > Rosk’n Roll Oy Ab > Tilastot  
• Tilinpäätös 2008: rahoitus- ja tuloslaskelma, 
tase ja tilintarkastuskertomus
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Rosk’n Roll strävar inte till att uppnå vinst eller att utdela dividend, 
eftersom det är ett kommunalt bolag. Skattemedel används inte heller 
för att upprätthålla de olika serviceformerna, utan de bekostas med 
avfallsavgifter som debiteras av kunderna (ekoavgift, tömningsavgif-
ter för blandavfallskärl och bioavfallskärl samt avstjälpningsplatsav-
gifter). Inkomster från avfallsavgifterna används för att ordna avfalls-
hanteringen. 

I den faktura som fastigheten erhåller finns transporten samt be-
handlingen av avfallet angiven. I sopavgiften ingår tömning av sopkär-
let i sopbilen, transporten till behandlingsplatsen, tvätt av kundernas 
egna kärl och Rosk’n Rolls hyreskärl, mottagningen och vägningen på 

121

kompostoidaan
komposterar

5  EkonomISkT AnSVAR

UTDRAG UR VERKSAMHETSPOLITIKEN
Vi verkar ansvarsfullt och långsynt med tanke på mänskors 
välbefinnande och balansen mellan natur och ekonomi.

Kompostoimalla säästää keskimäärin 74 €/v

ei kompostoida: Kolmen asukkaan omakotitalo, jossa oma 240 litran se-
kajäteastia on tyhjennettävä joka toinen viikko, koska astiassa on biojätettä. 
komposterar inte: Ett egnahemshus med tre personer, där det finns ett eget 
240 l sopkärl som måste tömmas var annan vecka, eftersom det finns bioav-
fall i sopkärlet.   
kompostoidaan: Kolmen asukkaan omakotitalo, jossa oma 240 litran seka-
jäteastia voidaan tyhjentää joka neljäs viikko, kun biojätteet kompostoidaan 
itse. Sekajätetyhjennysten lisäksi jätemaksuihin on laskettu mukaan ekomak-
su ja yhden peräkärryllisen vieminen jäteasemalle (n. 1 m3/100–140 kg, kaa-
topaikkajätteen hinta 1.7.2008). Lohjalta ja Karjalohjalta ei ole saatavilla oma-
kotitalojen jätemaksutietoja (sopimusperusteinen jätteenkuljetus). 
komposterar: Ett egnahemshus med tre personer där det finns ett eget sopkärl 
på 240 l som töms var fjärde vecka, eftersom bioavfallet komposteras. Förutom 
tömningsavgifterna har i priset inräknats ekoavgiften och ett släpvagnslass 
som transporterats till sopstationen (ca 1 m3/100–140 kg, avstjälpningsavgift 
för blandavfall 1.7.2008). Från Lojo och Karislojo finns det inte uppgifter om 
avfallsavgifter för egnahemshushållen (avtalsbaserad soptransport).

OmAkOTiTALOn JäTEmAkSUT LänSi-UUdELLAmAALLA V. 2008, € 

avFallsavgiFterna För ett egnahemshus 
i västnyland år 2008, €

ei kompostoida
komposterar inte

TV-maksu
tv-avgift

195

224

Munka avfallscentral, byggandet av avstjälpningsplatsen, skötsel, efter-
vård då den tagits ur bruk, vatten- och gasinsamlingssystemen, statens 
avfallsskatt på 30 euro per ton, logistiken, faktureringen, kundservicen 
och rådgivningen. Indrivningen av avgifterna effektiverades genom att 
utlokalisera tjänsten till Lindorff Oy.   

Avfallsavgifterna för ett egnahemshus i Västnyland var ca 195 euro 
under 2008, för en komposterande familj i medeltal 121 euro.

Ett resultat av att Rosk’n Roll konkurrensutsatt tjänsterna är den, 
att kostnaden för avfallshanteringen i ett höghus i Västnyland ligger på 
samma nivå som medeltalet i Finlands städer (0,19 €/m2/mån, Fast-
ighetsförbundets indexhus), även om området till stor del är landsbygd 
d.v.s. glesbefolkat och medför långa transporter. I Lojo har man av-
talsbaserad soptransport, d.v.s. varje fastighet konkurrensutsätter sop-
tömningarna själv. Lojo kommer på andra plats över dyraste städer i 
Finland då det gäller sophanteringen i exempelhöghuset (0,27 €/m2/
mån). Avfallskostnaderna i ett höghus utgör i medeltal 10 % av alla år-
liga utgifter för en bostadsfastighet (skatter, el, värme, vatten).

Mera om det ekonomiska ansvaret
www.rosknroll.fi > Rosk’n Roll Oy Ab > Statistik  
• Bokslut 2008: resultaträkning, finansieringskalkyl, 
balansräkning och revisionsberättelse

inVESTOinniT, €

investeringar, €
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Genom att kompostera sparar man i medeltal 74 €/år
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olennaiset tapahtumat tilikaudella

Keskitettyyn kuljetusjärjestelmään siirryttiin syksystä 2006 lähtien, 
viimeiset kunnat tulivat mukaan joulukuussa 2007. Tilikaudella 2008 
järjestelmää vakiinnutettiin ja parannettiin mm. etsimällä järjestel-
mään kuulumattomia kiinteistöjä.

Toinen erittäin merkittävä tapahtuma oli energiahyötykäytön 
edistyminen. Yhdessä YTV:n kanssa kilpailutettu jätteen energiahyö-
tykäyttöpalvelun toimittaja ratkesi: voittajaksi selviytyi Vantaan Ener-
gia Oy. Vantaan Energia Oy rakentaa Långmossebergenille arinapolt-
tolaitoksen, joka valmistunee vuonna 2014. Yhtiön strategiaa alettiin 
päivittää. Kaatopaikkatoiminnan jatkaminen Munkkaalla on yksi pää-
kysymyksistä, kun näköpiirissä on läjitettävän kaatopaikkajätteen erit-
täin merkittävä väheneminen. Osana energiastrategiaa yhtiö alkoi jo 
marraskuussa 2008 toimittaa Raaseporin alueen yhdyskuntajätteet 

Tammisaaren siirtokuormausaseman kautta Ekokemin jätevoimalaan 
Riihimäelle. Ratkaisu lisää jätteiden hyötykäyttöä Vantaan laitosta 
odotettaessa. 

Omistajakunnat päättivät perustaa liikelaitoskuntayhtymän. Kun-
tayhtymän tehtävänä on huolehtia kunnalle jätelain nojalla kuuluvien 
jätehuollon viranomais- ja palvelutehtävien järjestämisestä jäsenten-
sä puolesta mukaan luettuna jäteneuvonta ja jätteen synnyn ehkäisy. 
Kuntayhtymän tehtävänä on omistaa Rosk’n Roll Oy Ab ja huolehtia 
tähän liittyvästä omistajaohjauksesta sekä takauksista ja vakuuksista. 
Kuntayhtymän perustaminen ei tule vaikuttamaan yhtiön toimintaan, 
mutta selkeyttää yhteistyötä kuntien ja yhtiön välillä.

olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen 
Jälkeen Ja arvio todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä

Vantaan jätevoimalaan liittyvät neuvottelut ovat käynnissä vuoden 
2009 alussa, ja sopimus allekirjoitettiin 5.3.2009. 

Liikelaitoskuntayhtymän käynnistyminen siirtyi Lohjan valtuusto-
päätöksestä tehdyn valituksen takia. Mikäli Helsingin hallinto-oikeus 
hylkää toimenpidekieltovaatimuksen, voidaan toiminta aloittaa aikai-

sintaan huhti-toukokuussa 2009 – muuten aloittaminen voi siirtyä huo-
mattavastikin. Tällä ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta yhtiön kes-
keisiin toimintoihin. Paljon riippuu myös siitä, miten markkinaoikeus 
ratkaisee valituksen, joka on tehty Tammisaaren valtuuston päätöksestä 
hyväksyä yhteistyösopimus. Kysymys on siitä, voivatko kunnat ja myös 
tuleva kuntayhtymä tehdä yhtiöltä sidosryhmähankintoja (in-house). 

Suomen ja koko maailman taloudellisen tilanteen nopea huonon-
tuminen vaikuttaa myös yhtiöön. Jätemäärät vähenivät selvästi tammi-
kuussa 2009, mutta trendejä on vaikea ennakoida. On kuitenkin oltava 
valmius sopeuttaa toiminta kulloisiinkin tosiasioihin. 

tutkimus- Ja kehitystoiminta

Vuonna 2007 yhtiö lähti mukaan Doranova Oy:n kaatopaikan tuotto-
järjestelmäprojektiin, johon saatiin tukea Tekesiltä. Munkkaalle han-
kittiin mm. mikroturbiini, jolla tehdään kaatopaikkakaasusta sähköä. 
Olennaisena osana oli myös käänteisosmoosilla toimiva uusi kaato-
paikkavesien puhdistuslaitos. Vuonna 2008 keskityttiin kerättävän 
kaatopaikkakaasun laadun parantamiseen, jotta mikroturbiini kävisi 
häiriöittä. Laitteistoon lisätty kaasun kuivausyksikkö paransi mikrotur-
biinin käyttötehoa. 

5.1 Hallituksen toimintakertomus
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arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä Ja 
epävarmuustekiJöistä

Suurin riski ja epävarmuus liittyy valtakunnan taloudelliseen tilantee-
seen, mikä näkyy myös jätemäärissä ja sitä kautta yhtiön taloudessa. 
Tämäkin riski on myös mahdollisuus: on uskallettava arvioida toimin-
nan laajuutta ja toimintatapoja. Eräs mahdollisuus, jota hallitus on pit-
kään tutkinut, on alueellisen yhteistyön maantieteellisen laajuuden uu-
delleenarviointi. Tämä tosin vaatii, että myös muut kuntien alueelliset 
jätelaitokset ovat valmiita tarkastelemaan asioita uudesta näkökul-
masta. Siirtyminen jätteiden energiahyötykäyttöön suurissa yksiköis-
sä edesauttaa tätä arviointia, samaten kaatopaikkojen oletettava vä-
heneminen edelleen. 

Jätelain kokonaisuudistus on sekä riski että mahdollisuus. Ei ole 
selvää, miten se vaikuttaa kuntien jätehuoltotyöhön. Toiveena on, että 
kuntien velvollisuudet ja oikeudet määritellään uudistuksessa parem-

min kuin nykyisessä laissa, joka perustuu muutama vuosi sitten tehtyyn 
jätelain osittaisuudistukseen. 

ympäristövastuu

Vuonna 2008 yhtiö sai uudet ympäristöluvat Vihdin ja Nummi-Pusulan 
jäteasemille. 

Yhtiön päätoiminnot keskittyvät Munkkaan jätekeskukseen. Jäte-
keskuksessa vuonna 2008 muodostuva jätevesimäärä oli 109 750 m3, 
josta omassa puhdistamossa käsiteltiin 62 490 m3 ja kaupungin jäte-
vedenpuhdistamolle ohjattiin 47 260 m3. Loppuvuodesta 2007 jätekes-
kuksessa käyttöön otetussa omassa jätevedenpuhdistamossa puhdis-
tettiin lähes 60 % kaatopaikalla muodostuvista jätevesistä. Jäteveden 
keräyksen ja käsittelyn kulut olivat 283 051 €. Yhtiön koko toiminnan 
ympäristötarkkailun kustannukset olivat 48 809 €.

    2006 2007 2008
  Ympäristötarkkailukustannukset 46 443 € 53 766 € 48 809 €
  osuus liikevaihdosta 0,56 % 0,54 % 0,41 %

Kaasunkeräysjärjestelmää laajennettiin nykyisellä jätetäytöllä. Kaa-
sua kerättiin 320 000 Nm3, josta hyödynnettiin 290 000 Nm3 tilojen 
lämmityksessä ja sähkön tuotannossa. Lisäksi kaasun käsittelyä te-
hostettiin rakentamalla biosuodattimia hajuhaittojen vähentämiseksi. 
Kaasunkäsittelyjärjestelmän kokonaiskustannukset vuonna 2008 oli-
vat 54 917 €, josta investointien osuus oli 42 489 €.

Yhtiö kirjaa jälkihoitovarausta, jolla kustannetaan kaatopaikan 
hoito tulevaisuudessa. Jälkihoitovarausta kirjattiin 223 800 €. Yhtiö 
sulkurakentaa kahta käytöstä poistettua vanhaa kaatopaikan osaa. 
Vuoden 2008 sulkemisrakentamisen kustannukset olivat 200 553 €. 

arvio taloudellisesta asemasta, tuloksesta Ja 
muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista 
seikoista

Yhtiön toiminta oli voitollista ja yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius 
hyviä. Tilikaudella tulosta rasitti 818 551,84 euron kertapoisto, joka 
tehtiin kun kaatopaikan todellista käyttöaikaa tarkennettiin. 

hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi 
toimenpiteiksi 

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tulos 317 553,24 euroa jäte-
tään tulostilille. Tulos sisältää investointivarauksen purkua 306 439,75 
euroa.
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2008

6 RoSk’n Roll oy Ab lUkUInA

Talous

toiminnan laaJuus Ja luonne
Toimialueen asukasluku

Tilinpäätöksen mukainen liikevaihto

Myynnin osuus liikevaihdosta

Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta

Henkilöstökulut liikevaihdosta  

Jäteveron osuus jätteenkäsittely- ja ekomaksutuloista

Investointimenot yhteensä

Poistojen osuus liikevaihdosta

Pakollisten varauksien osuus koko pääomasta

Taseen loppusumma

Liikevaihto/taseen loppusumma

toiminnan kannattavuus, 
omavaraisuus Ja tehokkuus
Liiketulos liikevaihdosta

Nettotulos liikevaihdosta

Oman pääoman tuotto

Sijoitetun pääoman tuotto

Omavaraisuusaste

Suhteellinen velkaantuneisuus

Suhteellinen tehokkuus (jäteveroton)

Henkilöstö

henkilöstön määrä Ja rakenne
Henkilöstön määrä

Kaikki henkilötyövuodet

Määräaikaisten osuus tehdyista henkilötyövuosista

Vuokratyövoiman käyttö

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus

Keskimääräinen työsuhteen pituus

Henkilöstön keskimääräinen ikä

Miesten osuus henkilöstöstä

Naisten osuus henkilöstöstä

Koulutus, ylempikorkeakoulu

Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto

Koulutus, peruskoulu ja muu

henkilöstön kehittäminen Ja virkistystoiminta
Henkilöstön koulutuksen kulut

Henkilöstön koulutuspäivien määrä

Säännölliset kehityskeskustelut 

työsuoJelu Ja työhyvinvointi
Tapaturmapoissaolot

Sairauspoissaolot

Työterveyshuollon kulut

Työsuojelun kulut

palkat Ja palkitseminen
Liikevaihto / henkilötyövuosi

Henkilötyövuoden hinta

as

€/as

%

%

%

%

€

%

%

€

 

%

%

%

%

%

%

 

kpl

htv

%

htv

v

v

%

%

%

%

%

€/htv

pvä/htv

%

pvä/htv

€/htv

€/htv

€/htv

€/htv

€/htv

(arvio 31.12.2008)

133 306 

90,0

3,9

42,8

11,7

21,7

694 141

19,3

7,3

14 659 409

0,8

1,7

2,7

4,4

4,6

53,4

55,6

1,6

(31.12.2006)

130 306 

76,0

2,8

35,9

13,3

23,9

1 020 538

13,6

6,2

14 517 552

0,7

7,7

5,1

7,4

7,1

53,3

65,9

1,6

28

29,3

11,3

0,2

0,32

7,4

42,6

43

57

25

46

29

967 

5,2

100

3,2

11,1

510

230

338 115

44 901

20082007 2007

30

32,7

14,4

0,5

0,45

7,1

42,4

40

60

27

47

27

575 

5,0

100

1,8

13,8

645

111

367 149

42 774
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2008 2008materiaalivirrat

vastaanotetut Jätemäärät 
(Rosk’n Rollin hallintaan)
Kokonaisjätemäärä

1 Yhdyskuntajäte

1.1 Sekalainen yhdyskuntajäte

    1.1.1 Sekalainen yhdyskuntajäte omistajakunnista          

     , josta kotitalouksien ja julkisen 

       palvelutoiminnan osuus   

1.2 Erilliskerätty biojäte

     1.2.1 Erilliskerätty biojäte omistajakunnista   

2 Maa- ja kiviainesjäte

3 Rakennusjäte

4 Tuotantotoiminnan jäte

Lietteet, nestemäiset jätteet ja sakat

Ongelmajätteet

Ongelmajätteet kotitalouksilta

Tuottajavastuun jätteet

  

käsittely Ja hyödyntäminen
Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yht.

Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen

Yhdyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen

Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle

Peittoaine / jätemäärä

ympäristö

ympäristövaikutukset, ilma
Ilmastovaikutus, syntynyt kaatopaikkakaasu

Ilmastovaikutuksen torjunta kaatopaikkakaasun 

talteenotolla

Talteenotetun kaatopaikkakaasun hyödyntämisaste

Hyödynnetyn kaatopaikkakaasun energiavastaavuus, 

  omakotitalojen lämmitys

  kevyt polttoöljy

Ilmastovaikutuksen torjunta energiahyödyntämisellä 

Ilmastovaikutus yhteensä (ilman kuljetuksia)

ympäristövaikutukset, vesi
Jätevedet lohJan kaupungin puhdistamolle
Kokonaistyppikuormitus (N)

Kokonaisfosforikuormitus (P)

BHK7-kuormitus

COd-kuormitus

COd/BOd-suhde

Jätevedet omaan käsittelyyn
Kokonaistyppikuormitus (N)

Kokonaisfosforikuormitus (P)

BHK7-kuormitus

COd-kuormitus

COd/BOd-suhde

t (C02-ekv), FOd

t (C02-ekv)

%

%

kpl (4 henk., 120m2)

l

t (C02-ekv)

t (C02-ekv)

AVL

AVL

AVL

kg

kg

 

AVL

AVL

AVL

kg

t

t

kg/as

kg/as

%

kg/as

kg/as

t

t

t

t

t

kg/as

t

%

%

%

%

139 059

61 885

384

369.7

22,4

22,4

31 254

23 000

33 990

11 732

27 337

12,6

2 060

15,6

13,6

2,0

86,0

0,87

63

32

54 500

2 100

50

90

13

790

20

30

10 700

13

2007 2007

56 600

2 600

5

91

67

114 000

630

54 200

 

1 900

45

60

26 300

15 

2 600

60

80

34 800

15

134 616

62 712

362,5

 361,4

95

28,6

18,0

23 943

25 218

22 743

11 880

18 757

13,6

2 100

7,3

5,8

1,6

82,6

0,32
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2008

g/vrk

g/vrk

 

krt/piste

krt/piste

krt/piste

analyysiä/piste

analyysiä/piste

analyysiä/piste

MWh

%

%

alueen ulkopuolelle Johdetut käsitellyt vedet
Kokonaistyppikuormitus (N)

Ammoniumtyppikuormitus (NH4)

vesien tarkkailu
Näytteenottotiheys, jätevedet (suotovedet ym.)  

Näytteenottotiheys, pohjavedet

Näytteenottotiheys, pintavedet

Analyysejä keskimäärin, jätevedet (suotovedet ym.)

Analyysejä keskimäärin, pohjavedet

Analyysejä keskimäärin, pintavedet

muut ympäristötunnusluvut
Nettoenergiankulutus

Ympäristönsuojelun (päästöjen hallinnan) 

kulujen osuus liikevaihdosta

Ympäristötarkkailun kulujen osuus liikevaihdosta

200

167

4

2

8

1 260

0,5

2007

870

850

5

6,5

2

40

139

33

1 080

6,9

0,4
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7 ORdlistA
avl = 1 personekvivalent
den belastning på vatten per dygn som en person i genomsnitt förorsakar 

avtalsbaserad soptransport 
ett system där alla fastigheter skilt gör upp ett avtal om transporten av avfall med ett transportföretag, används 
i Lojo och Karislojo

blandavfall 
Hushållsavfall som uppkommer dagligen. En del lämpar sig för återvinning (t.ex. papper, metall, bioavfall),  
en annan del inte (plast, styrox, läder, gummi, smutsigt papper).

Bs7 biologisk syreförbrukning (eng. BOD7 biological oxygen demand) 
visar hur mycket syre vattendragens mikroorganismer förbrukar vid nedbrytningen av en viss mängd avfallsvatten 
under sju dygn.

CO2-ekv.  
koldioxidekvivalent: mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan.

COD (engl. chemical oxygen demand) kemisk syreförbrukning 
mängden organiskt material i vattnet som kemiskt förbrukar syre

deponering
Avfallet placeras på avstjälpningsplats, deponering. Sådant avfall som inte kan återvinnas eller nyttjas som  
energikälla styrs till en avstjälpningsplats.

ekopunkt (tidigare återvinningspunkt) 
En insamlingspunkt för återvinningsbart avfall såsom papper, glas och metall. Från insamlingspunkterna  
transporteras avfallet till återvinning och används som råmaterial för nya produkter.

energiutvinning
förbränning av avfall i kraftverk, varvid man erhåller värme, ånga eller el

FOD (eng. first order decay)
en kalkyleringsmodell för att mäta avstjälpningsplatsens metanutsläpp

kommunalt ordnad soptransport d.v.s. centralt konkurrensutsatt soptransport 
Ett system där kommunen eller ett kommunalt avfallshanteringsbolag svarar för soptransporten i sin helhet och 
där sopkärlen töms av ett transportföretag som vunnit anbudsförfarandet inom ett särskilt entreprenadområde.

producentansvar
Ett system där tillverkare och importörer ansvarar för att bl.a. återvinningsservice ordnas. I Finland berörs  
förpackningar, batterier, papper, el- och elektronikapparater, däck och skrotbilar av producentansvaret.

sopterminal
en insamlingspunkt för dagliga blandsopor på glesbygden som kan användas mot en årsavgift

årsverken
en persons regelbundna årsarbetstid
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7 sAnAstO
avl asukasvastineluku 
yhden henkilön aiheuttama keskimääräinen kuormitus veteen päivän aikana

BHK7 (engl. BOD7 biological oxygen demand)
biologinen hapenkulutus osoittaa, kuinka paljon happea vesistön mikro-organismit kuluttavat tietyn jätevesi-
määrän hajottamiseen seitsemän vuorokauden aikana.

C02-ekv. (hiilidioksidiekvivalentti)
eri kasvihuonekaasujen hiilidioksidia vastaava ilmastoa lämmittävä vaikutus

COD (engl. chemical oxygen demand)
vedessä olevan happea kemiallisesti liuottavan orgaanisen aineksen määrä

FOD (engl. first order decay)
kaatopaikan metaanipäästöjen arviointiin käytetty laskentamalli

ekopiste (aiemmin hyötyjätepiste) 
Kierrätyskelpoiselle jätteelle kuten paperille, lasille ja metallille tarkoitettu paikka. Pisteestä jätteet kuljetetaan 
kierrätykseen uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

energiahyödyntäminen
jätteiden poltto voimalassa, josta saadaan lämpöä, höyryä tai sähköä

htv eli henkilötyövuosi
yhden henkilön säännöllinen vuosityöaika

jätepiste
haja-asutusalueella oleva päivittäiselle sekajätteelle tarkoitettu piste, jota voi käyttää vuosimaksua vastaan

kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus
kunta tai kunnallinen jätehuoltoyhtiö vastaa jätekuljetusten kokonaisuudesta ja jäteastiat tyhjentää kullakin 
urakka-alueella tarjouskilpailun voittanut kuljetusyrittäjä

loppusijoitus
jätteiden kaatopaikkaaminen, läjittäminen. Jätteet, joita ei voi kierrättää tai hyödyntää energiana, päätyvät  
kaatopaikalle. 

sopimusperusteinen jätteenkuljetus
järjestelmä, jossa kukin kiinteistö tekee erikseen sopimuksen kuljetusyrityksen kanssa, käytössä Lohjalla ja 
Karjalohjalla. 

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

sekajäte
Päivittäin muodostuva talousjäte. Osa on kierrätykseen kelpaavaa (esim. paperi, metalli, biojäte) ja osa ei  
(muovit, styroksi, nahka, kumi, likainen paperi)



Rosk’n Roll Oy Ab
Munkkaanmäki 51  Munkabacken 51
08500 LOHJA  08500 LOJO

p./t. 020 155 8330

www.rosknroll.fi

Palvelunumerot  Servicenummer
kuljetus  transport  p./t. 020 690 150
neuvonta rådgivning p./t. 020 690 155
laskutus fakturering  p./t. 020 690 157
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