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VaSTuuLLISTa jÄTehuoLToa 
oSakaSkunTIen puoLeSTa

Rouskis oy on vuonna 1992 perustet-
tu salon alueen kuntien omistama jä-
tehuoltoyhtiö. yhtiö aloitti toiminnan 
nimellä salon seudun Jätehuolto oy, 
mutta nimi vaihdettiin Rouskis oy:ksi 
vuonna 2002. yhtiön nykyinen päätoi-
mipaikka korvenmäen jäteasema avat-
tiin vuonna 1999. Rouskiksen talous 
pyörii omakustanneperiaatteella voit-
toa tavoittelematta ja kaikki jätehuol-
lon järjestämisestä syntyvät kulut kate-
taan jätemaksuilla.

Rouskiksen tehtävänä on yhdyskunta-
jätehuollon toteutuksen järjestäminen 

Rouskiksen ylläpitämät 
toiminnat:

−	 hyödynnettävien ja loppusijoitet-
tavien jätteiden vastaanotto- 
palvelut korvenmäen jäteasemalla

−	 tavanomaisen jätteen kaato- 
paikka korvenmäen jäteasemalla

−	 pienjäteasemapalvelut kemiön-
saaressa, paimiossa ja salon  
perniössä

−	 kotitalouksien sekä maa- ja  
metsätalouksien ongelmajäte-
huolto

−	 kunnan järjestämän jätteen- 
kuljetuksen toteuttaminen  
osassa toiminta-aluetta

−	 sopimusperusteisen jätteen- 
kuljetuksen paikkaaminen kunnan  
järjestämällä aluekeräyksellä

−	 hyötyjätteiden aluekeräys
−	 jätehuollon neuvonta ja  

tiedottaminen
−	 jätehuollon yleinen kehittäminen 

toiminta-alueella

1.  RouSkIS yhTIÖnÄ

osakaskuntiensa puolesta. kunta on 
jätelain mukaan vastuussa asumisessa 
ja julkisissa palveluissa syntyvien jättei-
den kuljetuksen, käsittelyn ja hyödyn-
tämisen järjestämisestä.

vuonna 2008 Rouskiksen omistajina oli 
13 osakaskuntaa. vuoden 2009 alussa 
yhtiön toiminta-alueella tapahtui kak-
si kuntaliitosta. Alueen kunnista ha-
likko, kiikala, kisko, kuusjoki, muurla, 
perniö, pertteli, salo, suomusjärvi sekä 
särkisalo liittyivät yhteen muodostaen 
uuden salon kaupungin. Lisäksi Drags-
fjärd, kemiö ja västanfjärd yhdistyivät 
kemiönsaaren kunnaksi. salon ja ke-
miönsaaren lisäksi Rouskiksen osakas-
kuntia ovat paimio ja sauvo.

Rouskiksen toiminta-alue asukaslukuineen vuonna 
2008. Alueen kartta muuttui 1.1.2009 tapahtuneiden 
kuntaliitosten myötä, jolloin 10 kuntaa yhdistyivät 
Salon kaupungiksi ja Kemiö, Dragsfjärd sekä 
Västanfjärd yhdistyivät Kemiönsaaren kunnaksi.
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Varsinaiset jäsenet

Juntti seppo 
toivonen Jyrki (pj)
tulonen taisto 
pekkala outi 
Rannikko-iltanen seija 
vanhatalo pentti (vpj)
tuominen Reijo
simola tom
urho pentti

salon kaupunki
salon kaupunki 
salon kaupunki
paimion kaupunki
halikon kunta
perniön kunta
perttelin kunta
kemiön kunta
sauvon kunta

Rouskiksen yhtiökokous, jossa on paikalla edus-
tajia jokaisesta osakaskunnasta, pidetään kerran 
vuodessa. Lisäksi hallitus kokoontui kuluneena 
vuonna 5 kertaa. vuonna 2008 Rouskiksen halli-
tukseen kuului yhdeksän varsinaista jäsentä ja yh-
deksän varajäsentä.  

haLLITukSen jÄSeneT 1.1.2008 – 31.12.2009

Varajäsenet

pauna Alpo 
nieminen irma
ojanen Esa
Rantalaiho heikki
mälkönen Jukka
Engblom Jani 
koisti hannu 
heikkilä markku 
mannervesi mika

salon kaupunki
salon kaupunki
kuusjoen kunta
suomusjärven kunta
muurlan kunta
särkisalon kunta
kiskon kunta
kiikalan kunta
halikon kunta

Kuntien omistussuhteet vuonna 2008,
osakkeet kpl

salo

paimio

halikko

perniö
 pertteli

 kemiö

           sauvo

                kisko

   kiikala

     kuusjoki
      suomusjärvi

     muurla
   särkisalo

VIRSTanpyLVÄITÄ

1992 • salon seudun Jätehuolto oy:n perustaminen   
     (12 osakaskuntaa) 

1995 • ympäristölupa korvenmäen jäteaseman 
     perustamiseksi 

1998 • korvenmäen jäteaseman rakentamisen 
     aloittaminen 

1999 • korvenmäen jäteaseman, paimion pienjäte-
       aseman ja yhtiön muun toiminnan aloittaminen 

2000  • perniön pienjäteaseman toiminnan aloittaminen
  • sekajätteen aluekeräysjärjestelmän rakentamisen   
     aloittaminen osakaskuntiin 

2001 • ympäristöjärjestelmätyön aloittaminen
  • hyötyjätepisteverkoston rakentamisen
     aloittaminen osakaskuntiin 
  • Jätehuoltorekistereiden kokoamisen aloittaminen

2002 • salon seudun Jätehuolto oy:n ja toiminta-alueen   
     kuntien jätepoliittisen ohjelman laatiminen ja   
     hyväksyminen 
  • yhtiön nimen muuttaminen Rouskis oy:ksi

2004 • korvenmäen jäteaseman yvA:n valmistuminen,   
     uuden ympäristölupahakemuksen vireille    
     saattaminen
  • kemiön kunnan hyväksyminen yhtiön 13. osakas-
     kunnaksi 

2005  • kemiön pienjäteaseman toiminnan aloittaminen 
     ja paimion pienjäteaseman toiminnan siirtyminen 
     uuteen paikkaan 

2006  • yleisten jätehuoltomääräysten uudistaminen
  • Astioiden lisääminen hyötyjätepisteille; jokaisessa
     osakaskunnassa vähintään myös yksi keräys-
     kartonkiastia 

2007  • kiskon jätteenkuljetusten keskitetty kilpailuttaminen

2008 • korvenmäen uusi ympäristölupa voimaan
   • yhdistyvän kemiönsaaren kunnat valitsivat 
     Rouskiksen jätehuollon toteuttajaksi 

   Vuoden 2008 TunnuSLukuja

−	Toimita-alueen pinta-ala (maa-ala ja sisävedet)  2 800 km2

−	Vakituisia asukkaita  70 962  
−	Alueen ulkopuolisia kesäasukkaita  n. 15 000   
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yhdySkunTajÄTTeIden keRÄySTÄ SekÄ  
keSkITeTySTI eTTÄ SopImuSpeRuSTeISeSTI

Jätelain mukaan asumisen ja julkisen toiminnan jäte kuu-
luu kunnan vastuulle. kunta päättää jätteiden keräysjär-
jestelmästä ja jätteiden keräys voidaan toteuttaa joko kun-
nan järjestämänä (keskitetysti kilpailutettuna) tai erillisellä 
päätöksellä sopimusperusteisena. kunnan järjestämässä 
jätteenkuljetuksessa kunta tai sen lukuun toimiva jäteyhtiö 
kilpailuttaa kiinteistöjen jätteenkuljetukset. sopimusperus-
teisessa tavassa jokaisen kiinteistön on erikseen sovittava jä-
teastian tyhjennyksistä jätteenkuljetusliikkeen kanssa.

Rouskiksen toiminta-alueella ei ole toiminnassa puhdasta 
sopimusperusteista kuljetusjärjestelmää, vaan sopimuspe-
rusteista jätteenkuljetusta on jouduttu jo useita vuosia täy-
dentämään kunnan kilpailuttamalla sekajätteen aluekeräyk-
sellä. Esimerkiksi nykyisen salon alueella yli 1500 kiinteistöä 
käyttää kunnan kilpailuttamaa aluekeräystä.

keskitetysti kilpailutetussa kuljetusjärjestelmässä kuntien 
vastuulla olevat yhdyskuntien jätevirrat ovat paremmin hal-
littavissa verrattuna sopimusperusteiseen kuljetukseen. Li-
säksi keskitetty kuljetusjärjestelmä mahdollistaa jätehuollon 
tehokkaamman valvonnan.

keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus
Rouskis hoitaa jätekuljetusten kilpailutuksen ja järjestämi-
sen niissä toiminta-alueen kunnissa, joissa on käytössä kes-
kitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus. 

vuonna 2008 keskitetysti kilpailutettu jätteenkuljetus oli 
koko kunnan alueella käytössä kemiössä, kiskossa ja särki-
salossa. kemiön ja särkisalon alueilla oli käytössä aluekerä-
ys, jossa asukkaat käyttävät teiden varsille sijoitettuja kaikille  
yhteisiä jäteastioita.

kiskossa kotitalouksien jätteet kerätään kiinteistökohtaise-
na keräyksenä. kiskossa vuosi 2008 oli toinen vuosi kunnan 
järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä. tänä aikana jäte-
huollon tila on kokonaisuutena selvästi parantunut aiem-
paan sopimusperusteiseen malliin verrattuna. nykymallissa 
jätehuollon toteutus ja valvonta onnistuvat tehokkaammin 
ja asiakaspalautteet käsitellään systemaattisesti.

Jätteenkuljetusjärjestelmät Rouskiksen toiminta-
alueella vuonna 2008, kiinteistöt kpl

2. jÄTTeIden keRÄyS ja kuLjeTuS

kunnan järjestämä jätteenkuljetus
sopimusperusteinen jätteenkuljetus

 Vuonna 2008 Rouskiksen toiminta-alueella olevista kiinteistöistä 
31 % oli kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä ja 69 % 
hoiti jätteenkuljetuksen sopimusperusteisesti.

Asuinkiinteistöt mökit kaikki yhteensä
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saaristoalueella sekajätteen aluekerä-
ystä päätettiin jatkaa, koska kiinteistö-
kohtaisen keräyksen toteuttaminen oli-
si keräysolojen takia ollut mahdotonta 
tai parhaimmillaankin erittäin kallista.

valmistautuminen uuteen jätteenkerä-
ystapaan aloitettiin jo syksyllä, jolloin 
tehtiin paljon perustyötä, joka oli vält-
tämätöntä esim. uusien keräysreittien 
laadintaa varten. toinen keskeinen 
haaste oli saada kaikki kiinteistöt jär-
jestelmän piiriin, mikä edellytti laajaa 
selvitystyötä.

ToImIVa keRÄySVeRkoSTo 
hyÖTyjÄTTeILLe, ongeLma-
jÄTTeILLe ja Se-RomuILLe 

jäteasemapalvelut
Rouskis palvelee asiakkaitaan neljällä 
jäteasemalla. korvenmäen jäteasema  
salossa on toimialueen ainoa tavan-
omaisen jätteen kaatopaikka. korven- 
mäen lisäksi Rouskiksella on pienjäte-
asemat salon perniössä, kemiönsaa-
ressa ja paimiossa. 

vuoden 2008 lopussa kemiönsaaren 
alueen kuntien yhdistymisen vuoksi 
kemiön vretassa sijainnut pienjäte-
asema suljettiin. koko uutta kemiön-
saaren kuntaa palveleva kemiönsaa-
ren pienjäteasema avattiin Genböleen 
vuoden 2009 alussa kLARA-saariston 
puhtaanapito oy:n entisen jätease-
man paikalle.

pienjäteasemilla vastaanotetaan alle 
4 m³ eriä hyöty- ja sekajätteitä ja ke-
miönsaaressa sekajätettä otetaan vas- 
taan 8 m³ asti. näitä suuremmat jäte- L&T:n jäteautonkuljettaja Tom Kihlstedt tyhjentää jäteastioita Kiskossa.

Kiskossa jätteiden kuljetus on kilpailutettu keskitetysti, ja jätteet kerätään 
suoraan kiinteistöiltä.

Sopimusperusteinen jätteen- 
kuljetus, jota paikataan kunnan  
kilpailuttamalla kuljetuksella
vuonna 2008 halikon, kiikalan, kuus-
joen, muurlan, perniön, perttelin ja 
salon sekä paimion ja sauvon alueil-
la oli käytössä pääasiassa sopimuspe-
rusteinen jätteenkuljetus. kuljetuksia 
hoiti kunnasta riippuen 1–4 urakoitsi-
jaa. vuoden 2009 alussa salon alueen 
kunnat yhdistyivät, ja kuntaliitoksessa 
muodostuneen salon jätteidenkulje-
tustapa tulee yhtenäistää.

sopimusperusteinen jätteenkuljetus 
ei palvele kaikkia asukkaita vaan sitä 
täydennetään kunnan kilpailuttamal-
la sekajätteen aluekeräyksellä. vuonna 
2008 sekajätteiden aluekeräystä käytti 
kunnasta riippuen 50–1050 haja-asu-
tusalueen kiinteistöä. tätä järjestelmää 
käyttävät varsinkin loma-asukkaat, ja 
esimerkiksi sauvossa peräti 2/3 kesä-
mökeistä käyttää aluekeräyspisteitä. 

suomusjärvellä kunta on itse ylläpitä-
nyt aluekeräysjärjestelmää sopimus-
perusteisen jätteenkuljetuksen täyden-
täjänä ja huolehtinut aluekeräyksen 
vuosimaksujen laskutuksesta.

kemiönsaaren päätös jätehuolto-
järjestelyistä
kemiönsaaren kunta aloitti toimintan-
sa 1.1.2009, kun Dragsfjärdin, kemi-
ön ja västanfjärdin kunnat yhdistyivät. 
Järjestelytoimikunta päätti huhtikuus-
sa 2008, että Rouskis oy vastaa uu-
dessa kunnassa jätehuollon käytännön 
toteutuksesta.

keskeinen päätös oli jätteenkeräysta-
van valinta. vanhasta aluekeräysjärjes-
telmästä haluttiin luopua kalliiden jä-
temaksujen ja keräystapaan liittyvien 
ongelmien takia. kiinteistökohtainen 
keräys voidaan toteuttaa aluekeräystä 
tehokkaammin ja taloudellisemmin, ja 
sillä on myös ympäristöön liittyviä etuja. 
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joissa otettiin vastaan kotitalouksien 
ongelmajätteitä sekä edellisistä vuo-
sista poiketen myös sähkö- ja elekt-
roniikkaromua. sähkö- ja elektro-
niikkaromun vastaanotto toteutettiin 
yhteistyössä tuottajayhteisöjen kans-
sa. kaikkiaan ongelmajätteitä toi kerä-
yksiin noin 740 kävijää. vuonna 2007 
vastaava kävijämäärä oli 790. 

kotitalouksien ongelmajätteet vas-
taanotetaan pääsääntöisesti veloituk-
setta, mutta yrityksille ongelmajätteet 
ovat maksullisia. Jäteasemilla vastaan-
otetut ongelmajätteet lajitellaan lukit-
tuihin ongelmajätevarastoihin, joista 
ne kuljetetaan Ekokem oy:lle asianmu-
kaisesti käsiteltäviksi.

Lääkejätteet
kotitaloudet voivat toimittaa vanhat 
lääkkeet apteekkeihin. Rouskis nou-
taa lääkkeet kustannuksellaan toimin-
ta-alueensa apteekeista ja huolehtii ne 
asianmukaiseen käsittelyyn.

Sähkö- ja elektroniikkaromu  
(Se-romu)
Rouskiksen jäteasemat ovat tuottaja- 

Rouskis ylläpitää Korvenmäen jäteaseman lisäksi pienjäteasemia Paimion Rivonmäellä, Kemiönsaaren 
Genbölessä ja Salon Perniön jätevedenpuhdistamon luona. Kuva on Paimion pienjäteasemalta.

erät voi tuoda korvenmäen jätease-
malle. seka- ja hyötyjätteiden lisäksi jä-
teasemilla vastaanotetaan kuluttajien 
sähkö- ja elektroniikkaromuja, tavan-
omaisia ongelmajätteitä sekä ongelma-
jätteeksi luokiteltavaa painekyllästet-
tyä puuta enintään 1m³.

kaikilla Rouskiksen jäteasemilla vas-
taanotettavat hyötyjätteet ovat pape-
ri, keräyskartonki, pahvi, lasi, metal-
li, puujätteet, puutarhan jätteet sekä 
energiajäte. Lisäksi korvenmäen jäte-
asemalla vastaanotetaan omina jätela-
jeinaan ikkunalasia, kantoja sekä tiili- 
ja betonijätteitä.

Jätteet välivarastoidaan pienjäteasemil-
la, joista eri jätelajit kuljetetaan hyö-
dynnettäväksi tai käsiteltäväksi. seka-
jätteet loppusijoitetaan korvenmäen 
jäteaseman kaatopaikalle saloon.

hyÖTyjÄTepISTeeT

Rouskis on luonut koko toiminta-alu-
eelleen kattavan hyötyjätepistever-
koston, jota täydennetään tarvittaes-

sa. vuoden 2008 lopussa Rouskiksen 
alueella oli 65 hyötyjätepistettä, jotka 
ovat kaikkien Rouskiksen osakaskun-
tien asukkaiden ja kesäasukkaiden käy-
tössä kuntarajoista riippumatta. hyö-
tyjätepisteissä kerätään paperia, lasia, 
pienmetallia ja paristoja. Jokaisessa 
kunnassa on vähintään yksi keräyspis-
te, johon voi tuoda myös keräyskar-
tonkia. hyötyjätepisteet on toteutettu 
syväkeräyssäiliöillä.

ongeLmajÄTTeIden VaSTaan-
oTTo

ongelmajätteitä vastaanotetaan jäte-
asemilla sekä vuosittaisissa ongelmajä-
tekeräyksissä. yli 1 m3 eriä painekylläs-
tettyä puuta ja yli 0,5 m3 eriä asbestia 
vastaanotetaan vain korvenmäen jäte-
asemalla. Lisäksi korvenmäen jätease-
malla on 40 m3 vastaanottoaltaat öl-
jyisille onnettomuusmaille.

kiertävät ongelmajätekeräykset
osakaskunnissa järjestettiin aikaisem-
pien vuosien tapaan vuoden 2008 ke-
väällä kiertäviä ongelmajätekeräyksiä, 
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yhteisöjen virallisia sE-romun vastaanottopisteitä. Jäte-
asemilla vastaanotetaan veloituksetta tuottajavastuulle 
kuuluvaa kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromua sekä 
loisteputkia ja elohopealamppuja. vuonna 2008 Rouskis 
vastaanotti sE-romua 382 tonnia. 

painekyllästetty puu
Rouskiksen vastaanottaman painekyllästetyn puun noudot 
ja käsittelyn suorittaa Demolite oy. vuonna 2008 Rous-

2004 2005 2006keräyslasi pienmetalli kartonki 2007 2008

Rouskiksen hyötyjätepisteissä kerätyt jätteet vuosina 
2002–2008, kg/vuosi

Rouskikselta käsittelyyn toimitetut ongelmajätteet vuosina
2004–2008, kg/vuosi

Rouskiksen jäteasemilla kerätty sähkö- ja elektroniikkaromu 
1999-2008, t/vuosi
Tuottajavastuu alkaen 8/2005 

kiinteä 
orgaaninen jäte

lyijyakut öljytparistot

Ongelmajätteitä otetaan vastaan jäteasemien lisäksi keväisin kunnissa 
kiertävissä ongelmajätekeräyksissä.

kiksen korvenmäen jäteaseman varastoalueelta ja paimion 
pienjäteasemalta toimitettiin Demolitelle 126 tonnia paine-
kyllästettyä puuta. 

Öljyiset onnettomuusmaat
vuonna 2008 korvenmäen jäteaseman öljyisten onnetto-
muusmaiden altaisiin vastaanotettiin 0,2 tonnia öljynimey-
tysainetta.
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Rouskikselta voi ostaa jäteastioita ja kompostoreita.

jÄTTeIden keRÄykSeen LIITTyVÄT paLVeLuT 

nouTopaLVeLu
Rouskikselta voi tilata yksittäisille jäte-erille maksullisen noutopalvelun, jolloin Rouskiksen 
henkilökunta noutaa jätteet pakettiautolla ja toimittaa ne asianmukaiseen käsittelyyn.

jÄTeaSTIamyynTI ja VuokRauS
Rouskis myy jäteastioita, kompostoreita ja kompostointitarvikkeita, jotka asiakkaan 
pyynnöstä saa myös kotiin kuljetettuna. Lisäksi toimialueen asiakkaiden on mahdollista 
vuokrata jätelavoja, joiden tyhjentämisestä Rouskis huolehtii. Alueilla, joissa on kunnan 
järjestämä jätteenkuljetus, on oman jäteastian ostamiselle vaihtoehtona jäteastian 
vuokraus Rouskikselta.

jÄTehuoLLon jÄRjeSTÄmInen maSSaTapahTumISSa
Rouskis hoitaa tilauksesta erilaisten massatapahtumien, kuten leirien, jätehuollon.

TIeToTuRVamaTeRIaaLIn VaSTaanoTTo ja nouTo
keväästä 2008 alkaen Rouskis on vastaanottanut luottamuksellista tietoturvamateriaalia, 
joka viedään tuhottavaksi suomen tietoturva oy:lle Forssaan. Asiakas saa materiaalin 
tuhoamisesta tuhoamistodistuksen.

9
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Kotitalouksien ongelmajätteet vastaanotetaan jäteasemille pää-
sääntöisesti veloituksetta. Tyypillisimpiä ongelmajätteitä ovat mm. 
jäteöljyt.

3. jÄTTeIden kÄSITTeLy ja hyÖdynTÄmInen

VaSTuuLLISTa jÄTTeIden- 
kÄSITTeLyÄ koRVenmÄen  
jÄTeaSemaLLa

Rouskis oy:n päätoimipaikkana toi-
mii korvenmäen jäteasema. vuo-
si 2008 oli aseman 10. toimintavuo-
si. korvenmäen jäteaseman pinta-ala 
on yhteensä noin 38 hehtaaria, jos-
ta vuonna 2008 oli käytössä noin 20 
hehtaaria.

korvenmäen jäteasemalla sijaitsee 
Rouskiksen toiminta-alueen ainoa käy-
tössä oleva ja nykyiset pohjarakenne-
vaatimukset täyttävä tavanomaisen 

jätteen kaatopaikka, johon loppusijoi-
tetaan kaatopaikkakelpoisia hyödyn-
tämiskelvottomia jätteitä 

korvenmäen jäteasemalla vastaan-
otetaan ja käsitellään loppusijoitetta-
vien yhdyskuntajätteiden  lisäksi hyö-
ty- ja ongelmajätteitä, teollisuuden  
jätteitä, erityisjätteitä, hyötykäyttöön 
kelpaamattomia rakennusjätteitä, öljy- 
vahinkojen torjuntajätteitä sekä kaa-
topaikkakelpoisia pilaantuneita mai-
ta. vuonna 2008 kaikki vastaanote-
tut kaatopaikkakelpoiset pilaantuneet 
maa-ainekset hyödynnettiin kaato-
paikka-alueen peitossa ja rakenteissa.

LoppuSIjoITeTuT jÄTTeeT 

korvenmäen jäteaseman kaatopaikal-
le loppusijoitettiin vuoden 2008 aika-
na noin 24 500 tonnia tavanomaista 
jätettä. Lisäksi vuonna 2008 kaatopai-
kalle sijoitettiin täyttöalueen teiden, 
penkan ja reunavallin rakenteissa tai 
kaatopaikan peitossa hyödynnettäviä 
teollisuus- ja rakennustoiminnan jät-
teitä sekä kaatopaikkakelpoisia pilaan-
tuneita maa-aineksia yhteensä reilut 
38 700 tonnia.

Korvenmäen jäteaseman kaatopaikalle vastaanotetut 
jakeet 2008, tonnia
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 7   Haravointijäte ja puutarHan 
       biojäte
 Puutarhajätteet kompostoidaan 

Korvenmäen jäteasemalla kom-
postointikentällä ja syntynyt multa 
hyödynnetään viherrakentamisessa 
jäteaseman alueella. Vuonna 2008 
hyödynnetty multamäärä oli 444 
tonnia.

 8   betoni-, tiili- ja asfalttijäte
 Betoni-, tiili- ja asfalttijäte murska-

taan Korvenmäen jäteasemalla ja 
hyödynnetään kaatopaikan raken-
teissa ja hoidossa. Vuonna 2008 
jätetäyttöalueen rakenteissa hyö-
dynnetyn tiili-, betoni- ja asfaltti-
jätteen määrä oli 2933 tonnia.

 9   Kannot
 Kantoja varastoidaan vähintään 

vuoden ajan hyötyjätekentällä,  
jotta ne kuivuvat käsittelykelpoisik-
si. Kuivista kannoista ravistellaan 
pois maa-aines, jonka jälkeen ne  
paloitellaan ja haketetaan energia- 
hyötykäyttöä varten. Hake toimi-
tetaan luvanvaraiselle voima- 
laitokselle, jossa se hyödynnetään 
energiana.

 10  KaatopaiKan laajennusalue
 Vuoden 2008 aikana kaatopaikka-

aluetta laajennettiin 2,2 hehtaarilla.
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 11  paineKyllästetyn puun 
       varastoalue
 Vastaanotettu painekyllästetty puu 

varastoidaan varastoalueella, josta 
Demolite Oy noutaa sen energia-
hyötykäyttöön.

 12   KaatopaiKKa 
 Korvenmäen jäteaseman kaatopai-

kalle loppusijoitetaan hyötykäyt-
töön kelpaamatonta tavanomaista 
tai tavanomaisen kaltaista yhdys-

 kuntajätettä tai sen kaltaista jätet-
tä sekä teollisuus- ja tuotantotoi-
minnan ja rakennus- ja purkutoi-
minnan jätteitä. Jäte tiivistetään 
40 tonnin painoisella kaatopaik-
kajyrällä. Jätetäytön peittoon käy-
tetään pääasiassa siihen soveltuvia 
teollisuuden jätteitä ja lievästi pi-
laantuneita maamassoja. Käytössä 
olevan jätetäyttöalueen pinta-ala 
oli vuoden 2008 lopussa noin 5,5 
hehtaaria.

 a    seututie 110 (entinen valtatie 1)

 b    salon Kaupungin maanKaato-
       paiKKa

 c    lemminKäisen KiviainesyKsiKKö

Korvenmäen jäteaseman toiminnot

 1    jätevesien tasausallas

 2    jätteiden vastaanotto
 Suuret jätekuormat punnitaan ja 

henkilö- ja pakettiautolla tuotavat 
jätteet hinnoitellaan tilavuuden  
mukaan. 

 3    rousKis oy:n toimisto
 
 4    pienten jäte-erien lajittelualue
 Lajittelualueella otetaan vastaan 

pieniä eriä sekajätettä, energia-
 jätettä, metallia, puhdasta ja epä-

puhdasta puuta, painekyllästettyä 
puuta, lasia, ikkunalasia, pahvia, 
keräyskartonkia, paperia, sähkö- ja 
elektroniikkaromua sekä asbestia.

 5   ongelmajätevarasto
 Ongelmajätteet otetaan vastaan, 
 lajitellaan ja välivarastoidaan,  

jonka jälkeen ne lähetetään  
ongelmajäteurakoitsijalle asian- 
mukaisesti käsiteltäväksi.

 
 6   puHdas puu ja epäpuHdas 
       puujäte 
 Puhdas puu ja epäpuhdas puujäte 

haketetaan noin kaksi kertaa  
vuodessa jäteaseman hyötyjäteken-
tällä. Hakkeet toimitetaan  
luvanvaraiselle voimalaitokselle,  
jossa ne hyödynnetään energiana.



Rouskiksen jäteasemilla ja hyötyjätepisteissä kerättävät kartonki ja pahvi toimitetaan materiaalikierrätykseen. 
Vuonna 2008 kartonkia ja pahvia kerättiin yhteensä 153 tonnia.
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jätejae käsittelijä Tuote

keräyspaperi paperinkeräys oy valmistetaan sanomalehtipaperia ja pehmopaperia

keräyskartonki paperinkeräys oy valmistetaan hylsy- ja pakkauskartonkia

keräyspahvi paperinkeräys oy valmistetaan hylsy- ja pakkauskartonkia

keräyslasi suomen uusioaines oy valmistetaan lasivillaa ja uusia lasipakkauksia

metalli stena metalli oy valmistetaan uusia metallituotteita

Energiajäte
turun seudun Jätehuolto oy
Loimi-hämeen Jätehuolto oy

hyödynnetään energiana voimalaitoksessa

Biojäte Envor Biotech oy
kompostoidaan viherrakentamiseen ja maatalouden 
käyttöön

sähkö- ja elektroniikkaromu
tuottajayhteisöjen osoittamat 
laitokset

valmistetaan raaka-ainetta metalliteollisuuteen, saadaan 
muovia energiaraaka-aineeksi ja käsitellään ongelmajätteet 
turvallisesti

painekyllästetty puu Demolite oy hyödynnetään energiana 

mITÄ jÄTTeILLe TapahTuu? 
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ToImInTajÄRjeSTeLmÄ ja  
uuSI ympÄRISTÖLupa  
ohjaaVaT ToImInTaa

Toimintajärjestelmä 
Rouskiksen ympäristöjärjestelmään lii-
tettiin laadunhallintaa koskevia osa-
alueita vuoden 2008 aikana. samalla 
nimi muutettiin toimintajärjestelmäk-
si. toimintajärjestelmä perustuu iso 
9001 ja iso 14001 standardeihin.

toimintajärjestelmän avulla hallitaan 
ja kehitetään järjestelmällisesti yrityk-
sen ympäristö- ja laatuasioiden hyvää 
hoitamista ja varmistetaan yrityksen 
ympäristönsuojelutason sekä asia-
kastyytyväisyyden jatkuva parantami-
nen. toimintajärjestelmällä varmiste-
taan lainsäädännön ja muiden tahojen 
asettamien vaatimusten, määräysten 
ja odotusten jatkuva seuranta ja huo-
mioiminen.

toimintajärjestelmän perustana on 
Rouskiksen toimintapolitiikka, josta 
kuvastuvat ympäristö- ja laatustrategia 
sekä päämäärät. Rouskiksen tavoittee-
na on kaiken toiminta-alueellaan syn-
tyvän jätteen kerääminen ja ohjaami-
nen asianmukaiseen käsittelyyn. muita 
päämääriä ovat alueella syntyvän jät-
teen määrän ja haitallisuuden vähen-
täminen sekä jätteiden hyötykäytön 

4. ympÄRISTÖVaSTuu

lisääminen. Rouskis käsittelee jätteet 
ympäristövaikutuksiltaan parhaalla ja 
teknisesti sekä taloudellisesti järkevällä 
tavalla. kaikessa toiminnassa otetaan 
huomioon asiakkaiden asettamat laa-
tuvaatimukset.

uusi ympäristölupa
Lounais-suomen ympäristökeskus on 
myöntänyt Rouskis oy:lle ympäristön-
suojelulain 28 § mukaisen uuden ym-
päristöluvan. uusi lupa tuli lainvoi-
maiseksi 18.2.2008 ja se mahdollistaa 
korvenmäen jäteasemalla sijaitsevien 
toimintojen kehittämisen.

ympäristölupa koskee tavanomaisen 
jätteen ja teollisuudesta tulevien on-
gelmajätteiden loppusijoitusalueita, 
hyöty- ja ongelmajätehuoltoa, pilaan-
tuneiden massojen käsittelyä, väliva-
rastointia ja loppusijoitusta, öljyvahin-
kojätteen vastaanottoa ja käsittelyä, 
yhdyskuntajätteen käsittelyä ja siirto- 
kuormausasemaa, hevosen lannan 
kompostointia, reunapenkereen ra-
kentamista käsitellyistä, pilaantuneis-
ta massoista sekä kallion louhintaa ja 
murskausta korvenmäen jäteaseman 
alueella.
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Rouskis oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. 
Rouskiksen vastuullisena tehtävänä on järjestää asu-
misen ja julkisten palveluiden jätteiden keräys, vas-
taanotto, hyödyntäminen, käsittely ja turvallinen 
loppusijoitus. Lisäksi yhtiön tehtäviin kuuluu jäte-
neuvonta ja toimialueen jätehuollon kehittäminen. 
palvelemme myös yrityksiä.

ensisijaisena päämääränä on, että kaikki alueellam-
me syntyvä jäte saadaan kerättyä ja ohjattua asian-
mukaiseen käsittelyyn. päämääränämme on lisäk-
si vähentää toiminta-alueellamme syntyvän jätteen 
haitallisuutta, määrää sekä lisätä jätteiden hyöty-
käyttöä. jätteet käsitellään ympäristövaikutuksiltaan 
sekä teknisesti ja taloudellisesti parhaalla tavalla. 
näillä päämäärillä ehkäisemme osaltamme ympäris-
tön pilaantumista.

Sitoudumme noudattamaan toimintaamme liittyviä 
säädöksiä, sopimuksia ja ohjelmia. Seuraamme lain-
säädännön kehitystä ja pyrimme ennakoimaan tu-
levia vaatimuksia. Täytämme toiminnassamme asi-
akkaiden meille asettamat laatuvaatimukset, joita 
kartoitamme säännöllisesti.

Tarkkailemme toimintamme vaikutuksia sekä sitou-
dumme ympäristönsuojelun ja muun toiminnan jat-
kuvaan parantamiseen.

osakaskuntien, jätteenkuljetusyrittäjien ja muiden 
sidosryhmien kanssa teemme kiinteää yhteistyötä ja 
otamme niiden näkemykset huomioon. ohjaamme 
omalla toiminnallamme yhteistyökumppaneitamme 
vastuulliseen sekä ympäristömyönteiseen toimintaan.

palvelu- ja muut hankinnat teemme julkisina hankin-
toina kokonaistaloudellisesti ottaen huomioon laa-
tu-, ympäristö- ja turvallisuustekijät. edellytämme 
palvelun tuottajien toimivan Rouskiksen toiminta-
päämäärien mukaisesti.

Toteutamme toimintapolitiikkaa organisaation kai-
killa tasoilla ja kaikessa toiminnassa. hoidamme 
tehtävämme motivoituneella, tyytyväisellä ja ammat- 
titaitoisella henkilökunnalla. henkilöstön ammatti- 
taitoa ylläpidetään ja lisätään koulutuksen sekä tie-
dotuksen avulla. Rouskiksen johto ja jokainen työn-
tekijä vastaa omalta osaltaan laadukkaasta, ympä-
ristöystävällisestä ja turvallisesta toiminnasta.

Toimintajärjestelmä perustuu ISo 9001 ja ISo 
14001 standardeihin.

Rouskis oy:n hallitus on hyväksynyt tämän toimin-
tapolitiikan kokouksessaan 29.4.2008.

Jyrki Toivonen      Jukka Heikkilä
hallituksen puheenjohtaja     Toimitusjohtaja

ympÄRISTÖVaIkuTukSeT  
haLLInnaSSa

Jätteiden keräämisestä, käsittelystä ja 
loppusijoituksesta aiheutuvat haitat 
voidaan nykyaikana pitää tehokkaasti 
hallinnassa. mahdollisia jätehuollosta 
aiheutuvia haittoja ovat mm. jätekul-
jetuksista ja kaatopaikkasijoitettujen 
jätteiden hajoamisesta syntyvät kas-
vihuonekaasut, ravinteita ja kiintoai-
nesta sisältävä kaatopaikan suotovesi, 

hajuhaitat, roskaantuminen sekä hait-
taeläimet.

korvenmäen jäteaseman toiminto-
jen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan 
lupamääräysten mukaisesti. Jätease-
malla seurataan Lounais-suomen ym-
päristökeskuksen hyväksymän tark-
kailuohjelman mukaisesti pintavesiä, 
kaatopaikkavesiä, pohjavesiä, kaato-
paikkakaasua ja jätetäyttöä.

Vedet
korvenmäen jäteaseman alue on ve-
sienhallinnallisesti rakennettu niin, 
että likaiset kaatopaikkavedet pide-
tään erillään alueen puhtaista valu-
mavesistä. Alueen kalliota on louhittu 
ja muotoiltu toimivien kallistusten ai-
kaan saamiseksi. kaatopaikka-aluei-
den pohja- ja eristerakenteet ovat 
vesitiiviit ja estävät likaantuneen suo-
toveden pääsyn ympäristöön.

ToImInTapoLITIIkka
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korvenmäen jäteaseman alueen kaa-
topaikkavesiä sekä pinta- ja pohjave-
siä tarkkaillaan ympäristöntarkkai-
luohjelman mukaisesti neljä kertaa 
vuodessa otettavilla näytteillä, jotka 
analysoidaan standardoiduin mene-
telmin. näytteitä otetaan alueen pin-
ta- ja pohjavesistä sekä tasausaltaan 
pumppaamosta. vuoden 2008 tulos-
ten perusteella vesien hallinta- ja suo-
jausrakenteet toimivat suunnitelmi-
en mukaisesti, eikä ole osoitettavissa, 
että jäteasema olisi vaikuttanut alueen 
pohja- tai pintavesien laatuun.

Kaatopaikan suotovedet ja jätevedet
korvenmäen kaatopaikka-alueen suo-
tovedet ja rakennusten sosiaalitilo-
jen jätevedet on viemäröity tasausal-
taaseen, josta ne pumpataan edelleen 
salon kaupungin jätevedenpuhdista-
molle käsiteltäväksi. vuonna 2008 jä-
tevedenpuhdistamolle toimitettujen 
jätevesien määrä oli noin 30 800 m3.

Jäteveden ph:ta ja sähkönjohtavuus-
kykyä seurataan viikoittain, ja lisäksi 
jäteveden koostumus tutkitaan tarkas-
ti neljä kertaa vuodessa. vuonna 2008 
tehdyissä laboratoriotutkimuksissa ei 
havaittu poikkeavuuksia suotoveden 
laadun suhteen. 

keskimääräisen kuormituksen perus-
teella salon kaupungin jätevedenpuh-
distamolle viemäröidyt korvenmäen 
jäteaseman suotovedet vastasivat 
vuonna 2008 

•  fosforin osalta n. 40 asukkaan

• kiintoaineen osalta n. 20 asukkaan

• kokonaistypen osalta n.1620 
    asukkaan

• biologisen hapenkulutuksen 
    (BoD7Atu) osalta n. 30 asukkaan 
    jätevesikuormitusta.

pohjavedet
korvenmäen jäteasema ei sijaitse luo-
kitellulla pohjavesialueella, eikä alueel-
la muodostuvaa pohjavettä käytetä ta-
lousvetenä tai muussa tarkoituksessa.

korvenmäen alueen pohjavesiä tark-
kaillaan neljä kertaa vuodessa kolmesta 
eri havaintopisteestä otettavalla näyt-
teellä. pohjavesinäytteistä tutkitaan 
ph, sähkönjohtavuus, kloridi, kemialli-
nen hapenkulutus (CoDmn), kiintoai-
ne, sameus, väriluku, nitraatti-, nitriit-
ti- ja ammoniumtyppi, bakteerimäärät, 
kromi, lyijy, sinkki sekä AoX, joka ku-

vaa orgaanisten halogeeniyhdisteiden, 
kuten kloori-, bromi- ja jodiyhdisteiden 
määrää vedessä. pohjavesien tarkkai-
lutulosten perusteella jäteaseman toi-
minnoilla ei ole ollut vaikutusta kor-
venmäen alueen pohjavesien laatuun.

pintavedet
ulkopuolisten pintavesien pääsy 
korvenmäen jäteasemalle on estet-
ty alueen reunoilla olevilla reuna- ja 
niskaojilla, joihin johdetaan myös jäte-
aseman alueella muodostuvat puhtaat 
pintavedet. ojia pitkin vedet kulkeutu-
vat Airankätkyojan kautta etelään.

Kaatopaikan suotovedet ja sosiaalitilojen jätevedet kerätään 4000 m3 
vetoiseen tasausaltaaseen, josta ne johdetaan puhdistettavaksi Salon 
jätevedenpuhdistamolle.

kaatopaikan suotoveden keskimääräiset tutkimustulokset vuonna 2008

  

korvenmäen 
jäteveden 
keskiarvo 

vuonna 2008

korvenmäen 
jäteveden 

pienin arvo 
vuonna 2008

korvenmäen 
jäteveden 

suurin arvo 
vuonna 2008

ph  8,0 7,8 8,0

sähkönjohtavuus (25 °C) ms/m 652,5 450 900

CoDCr mg o2/l 520 350 720

BoD7Atu mg o2/l 26,5 20 35

kiintoaine mg/l 24,5 13 36

kokonaistyppi mg/l 230 160 300

Ammoniumtyppi mg/l 195 140 270

kokonaisfosfori mg/l 1,4 1,0 1,8
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Lokkien ja muiden haittaeläinten esiintyminen kaatopaikoilla kertoo 
biojätteen joutumisesta jätetäyttöön.

Korvenmäen jäteaseman pintavesiä 
tarkkaillaan jäteaseman ala- ja yläpuo-
lelta näytteenottopisteistä otettavin  
näyttein, jotta nähdään jäteaseman 
mahdollinen vaikutus vedenlaatuun. 
Vesinäytteistä tutkitaan pH, sähkön-
johtavuus, kemiallinen hapenkulutus, 
biologinen hapenkulutus (BOD), kiin-
toaine, väriluku, kokonaistyppi, am-
moniumtyppi, bakteerimäärä, eloho-
pea, kadmium, kromi, lyijy ja sinkki. 
Mahdollinen kaatopaikan suotovesien 
pääsy maastoon havaittaisiin jätease-
man alapuolisessa tarkkailupisteessä 
kohonneena ammoniumtyppipitoi-
suutena. Korvenmäen jäteaseman toi-
mintojen ei ole havaittu vaikuttaneen 
alueen pintavesien laatuun.

Kaatopaikkakaasu
Kaatopaikalla orgaanisen jätteen ha-
pettomassa hajoamisessa muodostuu 
metaania ja hiilidioksidia, jotka ovat 
haitallisia kasvihuonekaasuja. Korven-
mäen jäteasemalla muodostuvan kaa-
topaikkakaasun hyvä laatu ja määrä 
mahdollistavat sen hyötykäytön. Vuo-
den 2008 aikana Korvenmäen kaato-
paikan kaasunkeräysjärjestelmä ra-
kennettiin valmiiksi ja jäteasemalle 

asennettiin biokaasuvoimala kaasun 
käsittelemiseksi. Jätemäärätietoihin pe- 
rustuva kaatopaikkakaasun sisältämä 
metaanin laskennallinen määrä vuon-
na 2008 oli 709 tonnia.

Muiden ympäristöhaittojen ehkäisy
Haju, pöly ja roskaantuminen
Korvenmäen kaatopaikan haju- ja pö-
lypäästöjä sekä roskaantumista ehkäis-
tään jätetäytön nopealla peittämisellä, 
esipeittomaiden runsaalla käytöllä, pi-
tämällä avoinna oleva jätetäyttöalue 
mahdollisimman pienenä, sekä tiivis-
tämällä jätepenkka tehokkaasti. 

Haju- ja pölypäästöt ovat paikallisia ja 
sääoloista riippuvaisia. Kaatopaikan 
hajupäästöt aiheutuvat pääasiassa 
biohajoavien jätteiden hapettomassa 
hajoamisessa syntyvistä kaatopaikka-
kaasuista. Vuonna 2008 aloitettu kaa-
topaikkakaasujen keräys ja käsittely 
biokaasuvoimalassa vähentää kaato-
paikan hajuhaittoja.

Voimakkaasti pölyävät jätteet vastaan-
otetaan erityisjätekaivantoon ja pei-
tetään. Jätekuormista ja kaatopaikan 
penkalta jätetäytöstä tuulen mukana 

lähiympäristöön leviäviä roskia kerä-
tään ja roskaantumista pyritään ehkäi-
semään jätekuormien peittämisellä.

Haittaeläimet
Korvenmäen jäteasemalla haittaeläin-
ten, kuten lokkien, rottien ja hyön-
teisten, määrää rajoitetaan biojätteen 
erilliskeräyksellä, tiivistämällä jäte-
täyttöä 40 tonnin kaatopaikkajyrällä, 
pitämällä jätetäytön pinta-ala mah-
dollisimman pienenä sekä käyttämäl-
lä teollisuuden jätteitä ja maa-ainek-
sia jätetäytön päivittäisessä peitossa. 
Haittalintuja metsästetään suunnitel-
mallisesti ja jyrsijöiden määrää rajoite-
taan kattavalla syöttiloukkuverkostolla 
sekä tarvittaessa tehostetuilla myrky-
tyksillä. Jyrsijöistä on tehty jäteaseman 
alueella havaintoja, mutta omaa mer-
kittävää rottakantaa ei ole havaittu. 
Vuonna 2008 haittalintuja pyydettiin 
Korvenmäen jäteaseman alueelta 209 
kappaletta.

Poikkeustilanteet
Korvenmäen kaatopaikan jätetäyttö-
alueelle tuotiin 24.10.2008 kuorma 
öljyllä pilaantunutta tiili- ja betonijä-
tettä. Kuukautta myöhemmin saatiin 
tieto, että osa kuormasta oli ollut öl-
jypitoisuudeltaan ongelmajätteen raja-
arvot ylittävää tiilijätettä. Koska vain 
osa kuormasta ylitti pitoisuusrajat eikä 
sen katsottu aiheuttavan ympäristö-
haittoja, sitä ei poistettu jätetäytöstä.

Elokuussa 2008 Korvenmäen jätease-
malla sattui hakerekan ja henkilöau-
ton törmäys, jossa ei sattunut henkilö-
vahinkoja. Poikkeustilanteeksi kirjattiin 
myös urakoitsijan kuorma-auton hyd-
rauliikkaöljyvuoto Korvenmäen jäte-
aseman alueella.

Vuoden 2008 poikkeamat on annettu 
tiedoksi viranomaisille Lounais-Suo-
men ympäristökeskukselle, Salon kau-
pungille sekä muille Rouskiksen osa-
kaskunnille.



17

5. InVeSToInnIT, RakenTamInen ja kehITyS 

Vuoden 2008 InVeSToInnIT

kaatopaikan laajennusurakka
korvenmäen jäteaseman kaatopaik-
ka-aluetta laajennettiin kesällä 2008. 
Rakennetun laajennusalueen (täyttö-
alue 3) pinta-ala on noin 2,2 ha. pää-
urakoitsijana laajennusurakassa toimi 
Lemminkäinen infra oy. Laajennuksen 
kokonaiskustannukset olivat noin 1,4 
miljoonaa euroa. 

Laajennusalue jaettiin kahteen omalla 
vesienkäsittelyllä varustettuun aluee-
seen, joista toinen toimii tavanomai-
sen jätteen kaatopaikkana ja toinen 
pilaantuneiden massojen välivaras-
tointi- ja esikäsittelykenttänä. Ensim-
mäiset jätekuormat uudelle täyttö-
alueelle vastaanotettiin 30.10.2008.

Biokaasuvoimala
vuoden 2008 aikana rakennettiin 
korvenmäen kaatopaikka-alueiden 
kaasunkeräysjärjestelmät valmiiksi ja 
vuoden lopussa jäteasemalle asen-
nettiin biokaasuvoimala kaatopaik-
kakaasujen käsittelemiseksi. Biokaa-
suvoimalahankkeen kustannukset 
vuonna 2008 olivat noin 407 000 eu-
roa. hankkeen kustannuksista 29 % 
saadaan työ- ja elinkeinoministeriön 
myöntämänä tukena.

kaasunkeräysjärjestelmien rakenta-
minen toteutettiin Rouskiksen omana 
innovatiivisena kehitys-, suunnittelu- 
ja rakennustyönä vuosien 2002–2008 
aikana. kaatopaikkakaasut kerätään 
kaatopaikan pohjarakenteen ja pysty-
seinämäeristeen salaojakerroksista ja 
tarkkailukaivoista, joista kaasut joh-
detaan siirtolinjoja pitkin biokaasu-
voimalalle.

Biokaasuvoimalassa otettiin vuoden 
2008 lopussa koekäyttöön yksi mikro-
turbiiniyksikkö, jonka teho on 65 kW. 

Laitokselle on mahdollista asentaa  
4 turbiiniyksikköä. kaasunkeräysjär-
jestelmästä saatavan kaasun laatu ja 
määrä ovat hyvät, ja toisen mikrotur-
biiniyksikön käyttöönotto on suunnit-
teilla.

tuotetulla sähköllä katetaan jätease-
man oma sähköntarve ja ylimääräinen 
sähkö myydään verkkoon. suunnitel-
missa on kokeilu kaasun hyödyntämi-
seksi ajoneuvopolttoaineena sekä lai-
toksen hukkalämmön talteenotto ja 
hyödyntäminen.

Kaatopaikan laajennusalueen pohjarakenteet täyttävät lainsäädännön 
vaatimukset. Rakenteen tiiviyden takaavat mm. murskebentoniitti sekä 
vesitiivis asfaltti.



18

Korvenmäen jäteasemalle asennettiin biokaasuvoimala metaanipitoisen kaatopaikka-
kaasun hyödyntämiseksi. Voimalassa kaasusta tuotetaan sähköä.

TuTKiMus ja KehiTys

Vuoden 2008 aikana kaksi ammatti-
korkeakouluopiskelijaa tekivät Rous-
kikselle opinnäytetyönsä. Toisen opin-
näytetyön aiheena oli haja-asutuksen 
jätevesilietteiden keräys Rouskis Oy:n 
osakaskunnissa. Työssä selvitettiin jä-
tevesilietteiden keräyksen ja kuljetuk-
sen nykytilannetta sekä tulevaisuuden 
mahdollisuuksia jätehuollon kannal-
ta. Toinen opinnäytetyö koski laatu-
asioiden sisällyttämistä ympäristö-
järjestelmään. Vuoden 2008 aikana 
Rouskiksen ympäristöjärjestelmää laa-
jennettiin toimintajärjestelmäksi, joka 
sisältää myös laadunhallinnan. 

hanKKeeT

Kompostorikampanja  
kouluille ja päiväkodeille
Rouskis aloitti vuonna 2005 ympä-
ristökasvatustyön tukemiseksi kom-
postointikampanjan yhteistyössä toi-
minta-alueen koulujen ja päiväkotien 
kanssa. Hankkeessa Rouskis lahjoittaa 
halukkaiden koulujen ja päiväkotien 

käyttöön lämpöeristetyn kompostorin 
elintarvikejätteiden omatoimista kom-
postointia varten. Kompostoinnissa 
on mukana 15 koulua ja 9 päiväkotia 
eli noin 2000 kompostoijaa on muka-
na toiminnassa. Vuonna 2008 kom-
postoinnin aloitti kolme uutta koulua 
ja kaksi päiväkotia.

Kelaa! Kestävä kulutus ja  
elämänlaatu –hanke
Rouskis osallistui Kelaa!-hankkeeseen, 
joka käynnistyi maaliskuussa 2008. 
Kelaa!– hankkeen tavoitteena on hilli-
tä ilmastonmuutosta materiaalitehok-
kuuden ja kestävämmän kulutuksen 
kautta. Kelaa! -hanke jatkuu helmi-
kuuhun 2011 saakka. Hankkeen pää-
toteuttajana toimii VALONIA (Varsi-
nais-Suomen kestävän kehityksen ja 
energia-asioiden palvelukeskus) yh-
teistyössä alueellisten kumppaneiden 
kanssa. Hanke saa tukea Euroopan 
aluekehitysrahastolta (EAKR).

Greensalon -hankehakemus
Salon kaupungin koordinoimalle 
GreenSalon -hankkeelle haettiin EU 
Life+ -rahoitusta vuosille 2010–2013. 

Rouskiksen lisäksi muina hankekump-
paneina ovat Aurinkoinen Tulevai-
suus ry, VALONIA ja Oy Informator 
Ltd. Hanke tavoittelee ilmastonmuu-
toksen hillintää satsaamalla ympäris-
töviestintään ja – kasvatukseen sekä 
kehittämällä ympäristöjohtamista ja 
ekotehokkuutta Salon kaupungissa. 
Rahoituspäätös tehdään vuoden 2009 
aikana.

Muut hankkeet
Rouskis Oy tukee Jätelaitosyhdistyk-
sen jäsenmaksun kautta valtakun-
nallisia ja kansainvälisiä hankkeita, 
kuten vuoden 2007 alussa käynnis-
tynyttä hanketta uusista jätteenkä-
sittelykeskusten vesien hallintateknii-
koista (WAWACON) sekä hanketta 
yhdyskuntajätteiden hyödyntämisestä 
biojalostamossa.
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6. VuoRoVaIkuTuS

yhTeISTyÖTÄ ja aSIakaS- 
paLVeLua

Rouskis toimii yhteistyössä omista-
jakuntien ja niiden teknisen toimen 
sekä ympäristönsuojeluviranomais-
ten kanssa. muita tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita ovat lukuisat jätteiden 
hyödyntäjät ja käsittelijät, jätteenkul-
jetusyrittäjät sekä kymmenet muut pai-
kalliset yrittäjät, salon kaupungin jäte-
vedenpuhdistamo, Lounais-suomen 
ympäristökeskus, tuottajayhteisöt, 
naapurijätehuoltoyhtiöt, terveys- ja 
paloviranomaiset sekä monet yhdis-
tykset, seurat, järjestöt ja muut sidos-
ryhmät. 

Tiedottaminen
Rouskiksen palveluista ja ajankohtai-
sista asioista tiedotetaan paikallisissa 
tiedotusvälineissä, kuten paikallisleh-
dissä, toiminta-alueella ilmestyvissä 
kuntatiedotteissa, paikallisradiossa 
sekä Rouskiksen kotisivuilla. vuonna 
2008 Rouskiksen jäteneuvonnan tie-
toiskuja julkaistiin kuntatiedotteissa 
ja tiedotusvälineille kirjoitettiin 13 leh-
distötiedotetta. Lisäksi Rouskiksen jä-

teasemilta, kotisivuilta sekä esim. osa-
kaskuntien kirjastoista oli saatavana 
jätteisiin ja kierrätykseen liittyviä Rous-
kiksen esitteitä, oppaita ja ohjeita sekä 
suomeksi että ruotsiksi.

Rouskaisu – Rouskis oy:n jätehuollon 
tiedotuslehti julkaistiin ensimmäisen 
kerran keväällä 2008. Lehdessä kerrot-
tiin ajankohtaisista jätehuoltoon liitty-
vistä asioista. yhtenä lehden tehtävänä 
oli informoida asukkaita kevään kier-
tävien jätekeräysten aikataulusta. pai-
nos oli 42 000 kpl. Lehti jaettiin kaik-
kiin osakaskuntien kotitalouksiin ja 
vapaa-ajanasukkaiden kotiosoitteisiin 
sekä lisäjakeluna Dragsfjärdin ja väs-
tanfjärdin kotitalouksiin. 

jäteneuvontapalvelut
Rouskiksen jäteneuvonta palvelee 
asiakkaita puhelimitse ja sähköpos-
titse. Lisäksi jäteneuvojan voi pyytää 
maksuttomalle neuvontavierailulle 
kouluihin, päiväkoteihin sekä yhdis-
tysten ja erilaisten ryhmien omiin tilai-
suuksiin. Rouskiksen kanssa voi sopia 
myös opastetusta jäteasemavierai-
lusta. neuvontatyötä tukevat erilai-

set oppaat, esitteet, lajitteluohjeet ja 
-malliesimerkit sekä lainattavissa ole-
vat opetusmateriaalit kuten jätejen-
gi-käsinuket valmiine tarinoineen, jä-
tejengirastit ja lajitteluleikki.  Rouskis 
tarjoaa lisäksi jätehuoltoselvityksiä yri-
tyksille.

neuvontatilaisuudet ja  
muut tapahtumat 
vuonna 2008 korvenmäen jätease-
malla kävi neuvojien vieraina tutustu-
miskäynnillä 15 ryhmää eli noin 400 
henkilöä. Ryhmät tutustuivat jäte-
huoltoon luentojen ja jäteasemakier-
roksen avulla, ja lapsille järjestettiin 
lisäksi jäteaiheista toimintaa. suurin 
osa vierailijoista oli koululuokkia ja 
opiskelijoita.

neuvojat järjestivät korvenmäen jäte-
aseman ulkopuolella useita neuvonta- 
ja tiedotustilaisuuksia mm. koulujen 
ympäristöpäivien yhteydessä. nämä 
15 eri tilaisuutta tavoittivat noin 700 
kuulijaa. Lisäksi jäteneuvojat olivat 
mukana viidessä eri messu- ja yleisöta-
pahtumassa.
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ekoarki-tilaisuus 7.5.2008
Rouskis järjesti 7.5.2008 osana kelaa! 
-hanketta Ekoarki-tilaisuuden, jonne 
kaikki kestävämmästä arjesta kiinnos-
tuneet olivat tervetulleita. tilaisuu-
dessa pohdittiin, miten ihmiset voivat 
valinnoillaan, toimintatavoillaan ja ku-
lutustottumuksillaan vaikuttaa sekä ih-
misten että ympäristön hyvinvointiin.

salon messut 23.–25.5.2008
Rouskis oli mukana salon urheilupuis-
tossa järjestetyillä messuilla. Asiakkai-
den kanssa keskusteltiin muun muassa 
kiinteistön jätehuollosta, kotitalouk-
sille maksuttomista jätteistä ja Rous-
kiksen hyötyjätepisteiden lajittelumah-
dollisuuksista. 

Valtakunnallinen energiansäästö-
viikko 6.-12.10.2008
Rouskiksen henkilökunta osallistui 
valtakunnalliseen energiansäästöviik-

koon, ja jokaiselle viikonpäivälle oli 
oma energiansäästöön liittyvä teema.

Avoimet ovet Korvenmäen jäte-
asemalla 15.9.2008
Avoimien ovien päivää vietettiin kor-
venmäen jäteasemalla syyskuun puo-
livälissä. vierailijoilla oli mahdollisuus 
perehtyä keskitetysti kilpailutetun jät-
teenkuljetuksen etuihin, jäteasematoi-
mintoihin, hyötyjätepisteiden lajitte-
luun ja ongelmajätteiden keräykseen. 
Lisäksi päivän aikana saattoi keskus-
tella jäteneuvojan kanssa sekä hankkia 
itselleen jäteastian tai lämpökompos-
torin. myös nouto- ja tietoturvapalve-
lut tulivat monille tutuiksi. halukkaat 
saivat mukaansa jäteasemalla haketet-
tua risua ja puuta.

Kesätapahtumat
Lisäksi Rouskis osallistui aktiivises-
ti erilaisiin kesätapahtumiin. vuon-

na 2008 Rouskis oli mukana muun 
muassa viva vista tapahtumassa pai-
miossa 28.6.2008 ja sauvon elopäivil-
lä 2.8.2008.

asiakaspalaute 
Rouskiksen toiminnasta voi antaa pa-
lautetta henkilökohtaisesti, puhelimit-
se, sähköpostitse sekä Rouskiksen ko-
tisivujen kautta. Asiakkaiden antamia 
palautteita kirjattiin vuonna 2008 yh-
teensä 463 kpl. palautteiden aiheina 
olivat erityisesti laskutuksen perusteet, 
hyötyjätepisteet sekä jäteastioiden tyh-
jennykset. positiivista palautetta tuli 
mm. hyvästä asiakaspalvelusta.

Koulut ja päiväkodit voivat lainata Rouskikselta jätejengi-käsinukkeja ympäristö- 
kasvatuksen tueksi. Vuonna 2008 käsinukkeja lainattiin seitsemän kertaa.



21

7. SoSIaaLInen VaSTuu

henkILÖSTÖ

suurin vaikuttava muutos henkilöstön 
kannalta vuonna 2008 oli siirtyminen 
noudattamaan palvelulaitosten työn-
antajayhdistyksen työehtosopimusta 
(ptytEs) 1.4.2008 lähtien. työehto-
sopimukseen siirtyminen selvensi työs-
sä toimimisen pelisääntöjä. 

Rouskiksen palveluksessa työskente-
li vuoden 2008 lopussa 20 vakituista, 

Rouskiksen henkilökuntaa keväällä 2008.

4 määräaikaista ja 1 vuokratyöntekijä 
sekä yksi ulkopuolinen urakoitsija. kai-
kista työntekijöistä 66,7 % oli naisia ja 
33,3 % miehiä. henkilötyövuosia muo-
dostui yhteensä 20,19.

TyÖTeRVeyS ja – TuRVaLLISuuS

salon terveyshuollon kuntayhtymä 
hoitaa Rouskiksen terveyspalveluita. 
työterveydenhuolto koostuu ennalta-

ehkäisevästä toiminnasta ja sairaan-
hoidosta.

henkilökunnan sairauspoissaolot ovat 
vähentyneet selkeästi edellisvuodesta. 
vuonna 2008 sairauspoissaoloja kertyi 
11,1 päivää henkilötyövuotta kohden, 
kun vuonna 2007 sairaudesta johtuvia 
poissaoloja oli 14,5 päivää/htv. työ-
tapaturmia raportoitiin koko vuoden 
ajalta 1 kpl.
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Työsuojelun kehittämisestä vastaa 
työsuojelutoimikunta, joka koos-
tuu kolmesta työntekijän ja yhdestä 
työnantajan edustajasta. Toimikunta 
kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vä-
hintään kaksi kertaa vuodessa. 

työhyvinvointi

Yhtiö edistää työntekijöiden toimin-
takykyä ja tukee harrastustoimintaa 
monin eri tavoin. Rouskiksessa toimii 
virkistystoimikunta, joka järjestää hen-

kilökunnalle erilaisia yhdessäoloon, lii-
kuntaan ja kulttuuriin liittyviä tapahtu-
mia pitkin vuotta. Lisäksi Rouskiksella 
on käytössä liikuntasetelit sekä erilai-
set työssäjaksamisen kannusteet, joilla 
motivoidaan työntekijöitä mm. oma-
ehtoiseen liikkumiseen.

osaamisen Kehittäminen

Henkilökunnalla on mahdollisuus 
osallistua koulutuksiin kulloisenkin 
tarpeen mukaan ja henkilökuntaa kan-

nustetaan omaehtoiseen kouluttau-
tumiseen. Rouskiksen henkilökunta 
osallistui vuonna 2008 mm. erilaisiin 
jätehuoltoalan koulutuspäiviin. Lisäk-
si Rouskiksessa järjestettiin omaan tar-
peeseen räätälöityä koulutusta, johon 
koko henkilökunta osallistui. Vuonna 
2008 koulutukseen käytettiin 113 työ-
päivää, joka vastaa 5,4 päivää henkilö-
työvuotta kohden. 

Rouskiksen virkistystoimikunta järjestää työntekijöille yhteistä työssä jaksamiseen kannustavaa vapaa-ajanohjelmaa. 
Vuonna 2008 ohjelmassa oli mm. ratsastusta.
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8. taloudellinen vastuu

Rouskiksen tavoitteena on taloudelli-
nen ja tehokas toiminta. Yhtiö toimii 
omakustannusperiaatteella, joka tar-
koittaa, että voittoa ei tavoitella eikä 
osinkoa jaeta. Toimintamenot kate-
taan pääasiallisesti toiminnasta saa-
tavilla maksuilla ja hyödynnettävien jä-
tejakeiden myyntituloilla. Jätemaksut 
muodostuvat jätteenkuljetus- ja käsit-
telymaksuista, jäteasemien vastaanot-
tomaksuista sekä niihin liittyvistä jäte- 
ja liikevaihtoveroista.

Yhtiön toiminta-alueella on vuonna 
2008 noudatettu kolmea erilaista kulje-
tusjärjestelmää (keskitetty, sopimuspe-
rusteinen ja sopimusperusteista täyden-

tävä aluekeräys), jonka vuoksi asuin- ja 
vapaa-ajankiinteistöjen maksuperusteet  
vaihtelevat kunnittain. Tavoitteena oli-
sikin yhtenäistää maksuperusteita.

yhtiön tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 
3,48 milj.€ (3,40 milj.€ v. 2007) ja 
käyttökate 0,46 milj.€. Käyttökat-
teen osuus liikevaihdosta oli näin ol-
len 13,2 %. Liikevaihto nousi hieman 
edellisvuodesta (2,35 %), mutta jäi 
kuitenkin budjetoidusta tavoittees-
ta. Tämä osittain johtunee siitä, että 
yhtiölle kuuluvia jätteitä toimitettiin 

tulot lajeittain vuonna 2008, 
 %-osuus tuloista

muualle. Liikevaihtoon sisältyvää val-
tiolle tilitettävää jäteveroa perittiin 
0,77 milj.€ (0,73 milj.€ v. 2007).

Tilikauden voitoksi (tappioksi) muo-
dostui –0,95 milj.€ (–0,26 milj.€ 
v. 2007). Tilikauden tappio jaettiin 
edellisen vuoden voittovaroista.

investoinnit

Investointien määrä oli vuoden aika-
na 1,99 milj.€ (0,51 milj.€  v.2007). 
Suurimpia investointikohteita olivat 
kaatopaikka-alueen laajennus sekä 
biokaasuvoimalan rakentaminen.
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TuLoS

Rahayksikkö EuRo  1.1.2008 - 31.12.2008 1.1.2007 - 31.12.2007

 LIIkeVaIhTo  3 477 456,31 3 397 965,31
   
 Liiketoiminnan muut tuotot  238,00 82 758,73
 materiaalit ja palvelut   
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
           ostot tilikauden aikana  -32 742,88 -43 825,10
           varastojen lisäys / vähennys  2 792,31 2 386,89
      ulkopuoliset palvelut  -609 820,15 -592 455,74
  -639 770,72 -633 893,95
 henkilöstökulut   
      palkat ja palkkiot  -666 103,07 -632 564,06
      henkilösivukulut   
           Eläkekulut  -113 074,93 -105 744,94
           muut henkilösivukulut  -51 774,34 -52 425,64
  -830 952,34 -790 734,64
 poistot ja arvonalentumiset   
      suunnitelman mukaiset poistot  -573 369,90 -588 859,49
  -573 369,90 -588 859,49
   
 Liiketoiminnan muut kulut  -1 547 668,82 -1 330 547,20
   
 LIIkeVoITTo (-TappIo)  -114 067,47 136 688,76
   
 Rahoitustuotot ja -kulut   
      muut korko- ja rahoitustuotot   
           muilta  12 480,66 17 830,25
      korkokulut ja muut rahoituskulut   
           muille  -140 595,02 -117 664,94
  -128 114,36 -99 834,69
   
 VoITTo (TappIo) ennen SaTunnaISIa eRIÄ  -242 181,83 36 854,07
   
 VoITTo (TappIo) ennen TILInpÄÄTÖS-   
 SIIRToja ja VeRoja  -242 181,83 36 854,07
   
 tilinpäätössiirrot   
      poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)  147 000,00 -42 100,00
  147 000,00 -42 100,00
   
 tuloverot   
      tilikauden verot  203,37 -20 373,36
  203,37 -20 373,36
   
 TILIkauden VoITTo (TappIo)  -94 978,46 -25 619,29
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TaSe

Rahayksikkö EuRo  31.12.2008 31.12.2007

 V  a  S  T  a  a  V  a  a   
          pySyVÄT VaSTaaVaT   
           Aineettomat hyödykkeet   
                     Aineettomat oikeudet  25 411,40 7 350,00
  25 411,40 7 350,00
           Aineelliset hyödykkeet   
                     maa- ja vesialueet   
                       omistetut  120 176,22 120 176,22
                       vuokraoikeudet  15 088,49 15 088,49
                     Rakennukset ja rakennelmat   
                       omistetut  1 294 147,77 904 054,35
                     koneet ja kalusto  488 911,94 579 123,49
                     muut aineelliset hyödykkeet  3 395 852,10 2 424 613,29
                     Ennakkomaksut ja keskener hankinnat  184 137,75 71 836,85
  5 498 314,27 4 114 892,69
   
  5 523 725,67 4 122 242,69  
          VaIhTuVaT VaSTaaVaT   
           vaihto-omaisuus   
                     valmiit tuotteet/tavarat  7 389,26 4 596,95
  7 389,26 4 596,95
           saamiset   
                Lyhytaikaiset   
                     myyntisaamiset  483 179,65 482 585,44
                     muut saamiset  0,00 109 996,47
                     siirtosaamiset  38 894,00 121 343,21
  522 073,65 713 925,12
     
           Rahat ja pankkisaamiset  81 040,64 466 011,79
  610 503,55 1 184 533,86
   
 VaSTaaVaa yhTeenSÄ  6 134 229,22 5 306 776,55
   
 V  a  S  T  a  T  T  a  V  a  a     
           omA pääomA   
           osakepääoma   
                     osakepääoma  1 072 700,00 1 072 700,00
  1 072 700,00 1 072 700,00
           ylikurssirahasto  25 361,74 25 361,74
           Edellisten tilikausien voitto (tappio)  98 067,72 123 687,01
           tilikauden voitto (tappio)  -94 978,46 -25 619,29
   
  1 101 151,00 1 196 129,46
           TILInpÄÄTÖSSIIRTojen keRTymÄ   
                     poistoero  64 970,52 211 970,52
  64 970,52 211 970,52
           pakoLLISeT VaRaukSeT   
                     muut pakolliset varaukset  678 812,97 585 496,97
  678 812,97 585 496,97
           VIeRaS pÄÄoma   
           pitkäaikainen   
                     Lainat  rahoituslaitoksilta  2 703 525,94 2 197 452,90
  2 703 525,94 2 197 452,90
           Lyhytaikainen   
                     Lainat rahoituslaitoksilta  893 474,41 516 095,94
                     ostovelat  253 374,92 153 216,31
                     muut velat  259 215,72 287 412,75
                     siirtovelat  179 703,74 159 001,70
  1 585 768,79 1 115 726,70
   
  4 289 294,73 3 313 179,60
   
 VaSTaTTaVaa yhTeenSÄ  6 134 229,22 5 306 776,55
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TaLouS  
  
Liikevaihto, 1 000 € 3 477  40,45 liikevaihto €/as 
                  (vakituinen ja mökkiasukas)

ostetut palvelut (ulkoistettujen palveluiden liikevaihto), % liikevaihdosta 17,54 
henkilöstökulut, % liikevaihdosta 23,90 
Jätevero, % liikevaihdosta 22,10 
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,28 
investoinnit, 1 000 €/v 1 991 
suunnitelman mukaiset poistot, % liikevaihdosta 16  
taseen loppusumma, 1 000 € 6 134
Liikevaihto/ taseen loppusumma 0,57 
  
  
jÄTemÄÄRÄT, tonnia  
kokonaisjätemäärä 78000 
yhdyskuntajäte 24320 343 kg/as
sekalainen yhdyskuntajäte (sisältää västanfjärdin ja  
Dragsfjärdin sekä yritystoiminnan jätteitä) 20141 284 kg/as
Erilliskerätty biojäte Rouskiksen toiminta-alueelta 2072 29 kg/as
maa- ja kiviainesjätteet yhteensä 33332 
puhtaat jätemaa-ainekset 251 
kaatopaikkakelpoiset pilaantuneet maat 23095 
Rakennusjätteet (vastaanotettujen rakennusjätteiden kokonaismäärä) 5317 
tuotantotoiminnan jätteet 14740 
Rasvanerotuskaivojen lietteet 202 
Loppusijoitetut tavanomaiset jätteet 28008 395 kg/as
Loppusijoitettu kokonaismassamäärä 74657 
  
käsittely ja hyödyntäminen*  
Erilliskerätty biojäte 2072 
yhdyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen 809 
yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen 745 
yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle  20183 
* Vastaanotettu Rouskiksen vahvistamiin vastaanottopaikkoihin: määristä 

puuttuvat sopimusperusteisessa jätekuljetuksessa muualle käsittelyyn ajautuneet ja 

kotitalouksissa kompostoitu biojäte.  
kotitalouksista vastaanotetut ongelmajätteet  164 2 kg/as
Tuottajavastuunalaiset jätteet 
sER  384 5 kg/as
kestopuu 138 
Romurenkaat 4 
keräyspaperin osalta määrätietoja ei saatavissa  
 
 
ympÄRISTÖVaIkuTukSeT  
Jätteenkäsittelykeskuksesta kerättyjen kunnan viemäriverkostoon 
johdettujen jätevesien määrä    30800 m3 
näytteenottopaikat  3 kpl pohjavesi 
  3 kpl pintavesi 
näytteenottokerrat 4 kpl pohjavesi 
  4 kpl pintavesi 
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jÄTepISTeeT, kpl   
ongelmajätteen vastaanottopisteiden määrä   4  
Lasipisteiden määrä 65  
kartonkipisteiden määrä 24  
metallipisteiden määrä 65  
paperipisteiden määrä 67  
sekajätteiden aluekeräyspisteiden määrä 25  
kiertävät keräykset ja tempaukset                                       ongelmajätteiden kiertävä keräys Rouskiksen toiminta-alueella, 
  yht. 47 pysähdystä 7 keräyspäivän aikana.   
   
   
SoSIaaLISeT VaIkuTukSeT   
henkilöstö   
henkilökunnan määrä, kpl 24  
naisten ja miesten osuus 67 % naisia, 33 % miehiä
 
määräaikaiset 4 kpl, yhteensä 2,15 henkilötyövuotta  
henkilötyövuosia yhteensä, htv 20,91  
henkilöstön keskimääräinen ikä, v 37,5  
vuokratyövoiman käyttö, htv 0,8  
keskimääräinen vaihtuvuus, hlö/htv 0,2   
   
henkilöstön hyvinvointi:   
koulutuspäivien määrä, pv/htv 5,4  
koulutuksen kulut, €/htv 550  
   
Työsuojelu ja hyvinvointi   
työtapaturmat, kpl 1   
tapaturmapoissaolot, pv/htv 0,2   
sairauspoissaolot, pv/htv 11,1   
työterveyshuollon kulut, €/htv 348,8  
   
palkat ja palkitseminen   
Liikevaihto/henkilötyövuosi, €/htv 166 385   yhden henkilön keskim tuottama liikevaihto
henkilötyövuoden hinta, €/htv   39 758   henkilöstökulut henkilötyövuotta kohti



Rouskis Oy
Helsingintie 541

24100 sAlO
puh. (02) 727 6800
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