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1 ROUSKIS OY – KUNTIEN YHTEINEN JÄTEYHTIÖ

1.1  JOHTAJAN KATSAUS

Rouskiksen_ vuoden_ 2009_ toimintaan_
antoivat_ kirjavat_ värinsä_ antoisat_ uu-
det_ kehitystehtävät_ mutta_ samalla_
myös_ suuri_ toimintaympäristön_ epä-
varmuus.

Kuntaliitoksen_myötä_syntyneessä__
Kemiönsaaren_ kunnassa_ tehtiin_ vuo-
den_aikana_jätehuoltojärjestelyjen_täys-
remontti._ Sekajätteen_ aluekeräyksestä__
siirryttiin_kiinteistökohtaisiin_jäteastioi-
hin_kaikkialla,_missä_se_oli_mahdollis-
ta._ Rouskiksessa_ rakennettiin_ kunnan_
asuinkiinteistöistä_kattava_rekisteri,_jo-
hon_kerättiin_tiedot_kaikkien_kiinteistö-
jen_ jätehuollosta._ Jätehuolto_ toteute-
taan_kokonaan_kunnan_järjestämänä.

Elinkeinoministeri_ Mauri_ Pekka-
rinen_vihki_Korvenmäen_kaatopaikka-_
kaasuja_ hyödyntävän_ biokaasuvoi-
malan_ käyttöön_ maaliskuussa._ Vuo-
den_aikana_voimalaan_asennettiin_toi-
nen_mikroturbiini_ ja_omasta_käytöstä_
yli_ jäävän_sähkön_myynti_valtakunnan_
verkkoon_aloitettiin.

Korvenmäen_ jäteaseman_ toimin-
tojen_kehittämiseksi_aloitettiin_ ympä-
ristövaikutusten_ arviointimenettely_ ja_
samalla_myös_alueen_asemakaavoitus._
Näillä_ toimilla_ haetaan_ osaltaan_ rat-
kaisua_ alueen_ jätteiden_ laajamittai-
seen_energiahyödyntämiseen_ja_varau-

dutaan_tulossa_oleviin_biohajoavan_ja_
muiden_jätteiden_kaatopaikkasijoitus-
ta_koskeviin_rajoituksiin.

Yhdistyneessä_ uudessa_ Salossa_
käytiin_vilkasta_keskustelua_siitä,_mikä_
jätteiden_ kuljetusjärjestelmä_ kaupun-
gissa_ valitaan._ Kuljetusjärjestelmän_
valintaesityksen_ valmistelleet_ viran-
haltijat_ päätyivät_ riippumattomassa_
selvityksessään_ esittämään_ siirtymis-
tä_ kunnan_ järjestämään_ jätteenkulje-
tukseen._Myös_Rouskis_yritti_monin_ta-
voin_osoittaa,_että_kunnan_järjestämä_
jätteenkuljetus_on_asukkaan_ja_kunnan_
etu._Viestit_eivät_valitettavasti_menneet_
onnistuneesti_ perille,_ sillä_ Salon_ kau-
punki_ yhtiön_ pääomistajana_ päätti_
siirtyä_sopimusperusteiseen_jätteenkul-
jetukseen._ Kuljetusjärjestelmäpäätös_
ei_ kuitenkaan_ tullut_ vielä_ lainvoimai-
seksi,_ koska_ yksityinen_ henkilö_ valitti_
päätöksestä_Turun_hallinto-oikeuteen._
Myöhemmin_ kaupunki_ päätti_ lisäksi,_
että_sopimusperusteista_kuljetusta_on_
kuitenkin_ täydennettävä_ Rouskiksen_
toteuttamalla_ kunnan_ järjestämällä_
jätteenkuljetuksella,_koska_puhdas_so-
pimusperusteinen_kuljetus_ei_ole_riittä-
vän_tehokas.

Jätehuollon_epäselvä_toimintaym-
päristö_ sekä_ paikallisella_ että_ valta-
kunnan_ tasolla_ ei_ tarjonnut_ vakaata_
pohjaa_pitkäjänteisen_ jätehuollon_to-

teuttamiselle._Esimerkiksi_yhtiön_talou-
den_tasapaino_on_vaikeasti_hallittavis-
sa_tilanteessa,_jossa_koko_laaja-alaisen_
toiminnan_ rahoitus_ on_ lähes_ pelkäs-
tään_riippuvainen_Rouskiksen_vastaan-
ottoon_tuodun_yhdyskunta-_ ja_ raken-
nusjätteen_määrästä_ja_siitä_saatavista_
tuloista.

Tulevien_päätösten_odotetaan_tur-
vaavan_ Rouskiksen_ toimintamahdol-
lisuuksia._ Valmisteilla_ olevan_ jätelain_
uudistuksen_toivotaan_tuovan_selkeyt-
tä_jätehuollon_pelisääntöihin_valtakun-
nan_tasolta._Kunnallisilla_ jäteyhtiöillä_
on_velvollisuuksia_jätehuollon_järjestä-
misessä,_joten_olisi_tärkeää,_että_myös_
oikeudet_ tehtävien_ hoitamiseksi_ saa-
daan_selkeiksi_ja_kuntoon._Paikallisesti_
tärkeäksi_koetaan_Rouskiksen_ja_osakas-
kuntien_jätepoliittisen_ohjelman_päivit-_
tämistyön_aloittaminen_vuonna_2010.

Kiitän_asiakkaitamme_ja_yhteistyö-
kumppaneitamme_kuluneesta_vuodes-
ta_2009._Kiitos_osakaskunnille_ja_yhtiön_
hallitukselle._ Erityisen_ huomionosoi-
tuksen_ansaitsee_henkilökunta,_joka_on_
jaksanut_hoitaa_työnsä_ammattitaidol-
la_ja_antaumuksella_ympärillä_vellovas-
ta_myrskystä_huolimatta.

toimitusjohtaja_
Jukka Heikkilä
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1.2  TEHTÄVÄKENTTÄNÄ  
 KUNTALAISTEN 
 JÄTEHUOLTO 

Rouskis_Oy_on_vuonna_1992_perustettu_
kuntien_yhteisesti_omistama_jätehuol-
toyhtiö._Vuoden_2009_alussa_Rouskik-
sen_alueella_toteutuivat_Kemiönsaaren_
ja_Salon_kuntaliitokset._Liitosten_myö-
tä_Rouskiksen_omistajina_on_nyt_neljä__
kuntaa_aiemman_13_sijasta._Omistaja-
kunnat_ovat_Salo,_Paimio,_Kemiönsaa-
ri_ja_Sauvo._

Kunnat_ovat_jätelain_mukaan_vastuus-
sa_asumisessa_ ja_ julkisissa_palveluissa_
syntyvien_jätteiden_kuljetuksen,_käsitte-
lyn_ ja_hyödyntämisen_ järjestämisestä._
Rouskis_Oy:n_perustehtävänä_on_tämä_
lakisääteisesti_kuntien_vastuulla_olevan_
jätehuollon_toteutuksen_järjestäminen_
osakaskuntien_puolesta._Tehtävät_ to-
teutetaan_voimassa_olevan_lainsäädän-
nön_ja_kunnan_yleisten_jätehuoltomää-
räysten_mukaisesti._

Yhtiö_ toimii_ omakustannusperiaat-
teella,_joten_tavoitteena_ei_ole_tuottaa_
voittoa,_ vaan_ toteuttaa_ jätehuollon_
palvelut_kuntalaisille_mahdollisimman_
edullisesti,_ laadukkaasti_ ja_ ympäris-
töystävällisesti._ Kaikki_ kulut_ katetaan_
jätemaksuilla,_ eikä_ verovaroja_ käyte-
tä._ Vuonna_ 2009_ yhtiön_ liikevaihto_
oli_3,8_milj._euroa._ Jätehuollon_viran-
omaistehtävät,_ kuten_ valvonta_ ja_ jä-
temaksuista_ päättäminen_ eivät_ kuulu_
Rouskiksen_tehtäviin,_vaan_ne_kuuluvat_
omistajakunnille._

Rouskiksen tehtävät vuonna 2009:

•	hyötyjätteiden_aluekeräyksen_järjestäminen_yli_70_hyötyjätepisteen__
verkostolla

•	kotitalouksien_sekä_maa-_ja_metsätalouksien_ongelmajätehuolto

•	hyödynnettävien_ja_loppusijoitettavien_jätteiden_vastaanottopalvelut_
Korvenmäen_jäteasemalla

•	pienjäteasemapalvelut_Kemiönsaaressa,_Paimiossa_ja_Salon_Perniössä

•	 tavanomaisen_jätteen_kaatopaikka_Korvenmäen_jäteasemalla

•	kunnan_järjestämän_jätteenkuljetuksen_toteuttaminen_Kemiönsaaressa__
sekä_Salon_Kiskossa_ja_Särkisalossa

•	sopimusperusteisen_jätteenkuljetuksen_paikkaaminen_kunnan__
järjestämällä_sekajätteen_aluekeräyksellä_Paimion_ja_Sauvon_haja-
asutusalueilla_sekä_muilla_Salon_alueilla

•	 jätehuollon_neuvonta_ja_tiedottaminen

•	 jätehuollon_yleinen_kehittäminen_toiminta-alueella

Rouskiksen osakaskunnat ovat  Salo, 
Paimio, Kemiönsaari ja Sauvo

Vuoden 2009 tunnuslukuja

•	Toiminta-alueen_pinta-ala_(maa-ala_ja_sisävedet)____3_255__km2

•	Vakituisia_asukkaita__ _ _ _________75_485__asukasta

•	Alueen_ulkopuolisia_kesäasukkaita_noin_ _________20_000__asukasta
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Virstanpylväitä

 

1992_ •_Salon_Seudun_Jätehuolto_Oy:n_perusta-
_ ___minen_(12_osakaskuntaa)_
1995_ •_Ympäristölupa_Korvenmäen_jäteaseman
_ ___perustamiseksi
1998_ •_Korvenmäen_jäteaseman_rakentamisen_
_ ___aloittaminen
1999_ •_Korvenmäen_jäteaseman,_Paimion
_ ___pienjäteaseman_ja_yhtiön_muun__
_ ___toiminnan_aloittaminen
2000__•_Perniön_pienjäteaseman_toiminnan_
_ ___aloittaminen
_ •_Sopimusperusteista_jätteenkuljetusta_
_ ___paikkaavan_sekajätteen_aluekeräys-
_ ___järjestelmän_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_ympäristölupa-
_ ___hakemuksen_vireille_saattaminen
_ •_Kemiön_kunnan_hyväksyminen_yhtiön_
_ ___13._osakaskunnaksi
2005__•_Kemiön_pienjäteaseman_toiminnan_
_ ___aloittaminen_ja_Paimion_pienjäteaseman__
_ ___toiminnan_siirtyminen_uuteen_paikkaan
2006__•_Yleisten_jätehuoltomääräysten_uudistaminen
_ •_Astioiden_lisääminen_hyötyjätepisteille;_
_ ___jokaisessa_osakaskunnassa_vähintään_myös_
_ ___yksi_keräyskartonkiastia
2007__ •_Kiskon_jätteenkuljetusten_keskitetty_
__ ___kilpailuttaminen
2008_ •_Uusi_ympäristölupa_Korvenmäen_jäte-
_ ___aseman_nykyisen_toiminnan_jatkamiseksi_ja__
_ ___toiminnan_laajentamiseksi
_ •_Rouskiksen_valinta_jätehuollon_toteutta-
_ ___jaksi_yhdistyvässä_Kemiönsaaren_kunnassa
2009_ • Kemiönsaaren jätteenkuljetusten keskitetty 
    kilpailuttaminen  
 • Kemiönsaaren pienjäteaseman avaaminen 
    Genböleen ja vanhan Vretan aseman 
    sulkeminen
 • Korvenmäen jäteaseman YVA:n ja asema-
    kaavoituksen aloittaminen

OSAKASKUNNAT  ELI OSAKKEENOMISTAJAT 

Salo_(480_kpl),_Paimio_(93_kpl),_Kemiönsaari_(31_kpl),_Sauvo_(27_kpl)
Osakkeita_yhteensä_631_kpl_

Varsinaiset jäsenet
Juntti_Seppo_
Toivonen_Jyrki_(pj)
Tulonen_Taisto_
Pekkala_Outi_
Rannikko-Iltanen_Seija_
Vanhatalo_Pentti_(vpj)
Tuominen_Reijo
Simola_Tom
Urho_Pentti

Varajäsenet
Pauna_Alpo_
Nieminen_Irma
Ojanen_Esa
Rantalaiho_Heikki
Mälkönen_Jukka
Engblom_Jani_
Koisti_Hannu_
Heikkilä_Markku_
Mannervesi_Mika_
(ero_keväällä_2009)

Salon_kaupunki
Salon_kaupunki_
Salon_kaupunki
Paimion_kaupunki
Halikon_kunta_(Salo)
Perniön_kunta_(Salo)
Perttelin_kunta_(Salo)
Kemiön_kunta_(Kemiönsaari)
Sauvon_kunta

Salon_kaupunki
Salon_kaupunki
Kuusjoen_kunta_(Salo)
Suomusjärven_kunta_(Salo)
Muurlan_kunta_(Salo)
Särkisalon_kunta_(Salo)
Kiskon_kunta_(Salo)
Kiikalan_kunta_(Salo)
Halikon_kunta_(Salo)

YHTIÖKOKOUS

HALLITUS
9_jäsentä_+_9_varajäsentä

HALLITUKSEN_JÄSENET_1.1.2008–31.12.2009
hallituksen_puheenjohtaja_Jyrki_Toivonen

TOIMITUSJOHTAJA
Jukka_Heikkilä

JÄTTEEN 
VASTAANOTTO 
JA KÄSITTELY__
käyttöpäällikkö

•	 jätteiden_vastaanotto__
jäteasemilla

•	 jätteiden_hyödyntä-_
minen

•	 jätteiden_käsittely_ja__
turvallinen_loppu-_
sijoittaminen

JÄTTEEN 
KERÄYS 

JA NEUVONTA
kehityspäällikkö

•	 jätteiden_keräys_ja__
kuljetus,_kilpailutus

•	hyötyjätepisteet,__
noutopalvelu

•	 jäteneuvonta_ja__
tiedottaminen

•	Rouskiksen_toiminta-_
järjestelmä

TALOUS JA 
HALLINTO_
talous-_ja_

henkilöstöpäällikkö

•	 talous-_ja_henkilöstö-_
hallinto_

•	myynti-_ja_osto-_
reskontra_

•	 yleinen_toimiston-_
hoito

Rouskiksen osakaskunnat ja organisaatio vuonna 2009
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1.3  JOHTAMINEN JA  
 HALLINTO

Rouskis_Oy:n_toiminnan_strategisesta_
suunnittelusta_ja_taloudesta_vastaa_yh-
tiön_ hallitus._ Yhtiön_ päätöksenteosta_
ja_osakkaiden_välisistä_suhteista_yhtiön_
osakkeen_omistajina_on_sovittu_yhtiö-
järjestyksessä_ ja_osakassopimuksessa._
Osakkaat_ ovat_ sitoutuneet_ myötävai-
kuttamaan_yhtiön_kehittämiseen._

Rouskiksen_yhtiökokous,_jossa_on_pai-
kalla_edustaja_tai_edustajia_jokaisesta_
osakaskunnasta,_pidetään_kerran_vuo-
dessa._ Kesäkuun_ 2009_ yhtiökokouk-
sessa_oli_tarkoitus_muiden_päätettävi-
en_asioiden_ lisäksi_ valita_ yhtiölle_uusi_
hallitus_ ja_tehdä_suunnattu_osakeanti_
Kemiönsaaren_kunnalle._Päätöksente-
ko_siirtyi_kuitenkin_helmikuussa_2010_
pidettyyn_ ylimääräiseen_ yhtiökokouk-
seen,_ jossa_hyväksyttiin_myös_uusi_yh-
tiöjärjestys._ Osakassopimus_ uudis-
tettiin_ kuntaliitosten_ aiheuttamien_
muutosten_osalta.

Vuonna_2009_Rouskiksen_hallitus_ko-
koontui_viisi_kertaa._Hallitukseen_kuu-
lui_yhdeksän_varsinaista_ jäsentä_ja_yh-
deksän_ varajäsentä._ Puheenjohtajana_
toimi_Jyrki_Toivonen_ja_varapuheenjoh-
tajana_ Pentti_ Vanhatalo._ Yhdistyneen_
Salon_kaupungin_teknisen_toimen_toi-
mialajohtajana_aloittanut_Mika_Man-
nervesi_ erosi_ hallituksesta_ keväällä_
2009.

Toimintajärjestelmä
Rouskiksen_ johtamis-_ ja_ toimintakäy-
täntöjä_tukemaan_on_laadittu_toimin-
tajärjestelmä,_joka_on_rakennettu_ISO_
14001_ ja_ ISO_ 9001_ standardien_ mu-
kaisesti._ Toimintajärjestelmän_ avulla_
hallitaan_järjestelmällisesti_Rouskiksen_
ympäristö-_ja_laatuasioiden_hyvää_hoi-
tamista_ ja_varmistetaan_yrityksen_ym-
päristönsuojeluntason_ sekä_ asiakas-
tyytyväisyyden_ jatkuva_parantaminen._
Järjestelmällä_ varmistetaan_ lainsää-
dännön_ja_muiden_tahojen_asettamien_
vaatimusten,_määräysten_ja_odotusten_
jatkuva_seuranta_ja_huomioiminen._

Toimintajärjestelmän_perustana_on_yh-
tiön_ hallituksen_ hyväksymä_ toiminta-
politiikka,_josta_kuvastuvat_Rouskiksen_
ympäristö-_ ja_laatustrategia_sekä_pää-
määrät._ Järjestelmää_toteutetaan_toi-
mintaohjelman_kautta,_joka_suunnitel-
laan_toimintapolitiikkaan_perustuen.

Rouskiksen toimintapolitiikan  
päämäärät:
1._Jätteiden_käsitteleminen_ympäristö-

vaikutuksiltaan_parhaalla_ja_tekni-
sesti_sekä_taloudellisesti_järkevällä_
tavalla.

2._Kaiken_alueellamme_syntyvän_yhdys-
kuntajätteen_kerääminen_ja_ohjaa-
minen_asianmukaiseen_käsittelyyn.

3._Vähentää_toiminta-alueellamme_
syntyvän_jätteen_haitallisuutta,_
määrää_sekä_lisätä_jätteiden_hyöty-
käyttöä.

4._Tyytyväiset_asiakkaat,_jotka_saavat_
laadukasta_palvelua.

5._Työtehtävät_hoidetaan_motivoitu-
neella,_tyytyväisellä_ja_ammattitai-
toisella_henkilökunnalla.

6._Toiminnan_yleinen_kehittäminen._

Rouskiksen hallitus vuonna 2009. Ylärivi vasemmalta: Juntti Seppo, Tuominen Reijo, Tulonen Taisto, Urho Pentti, Simola Tom. 
Alarivi vasemmalta: Rannikko-Iltanen Seija, Toivonen Jyrki (pj), Heikkilä Jukka (tj), Vanhatalo Pentti (vpj) ja Pekkala Outi. 
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1.4  KEHITYSHANKKEET

Etelä- ja Länsi-Suomen  
jätesuunnitelma vuoteen 2020
Vuonna_2009_Etelä-_ ja_Länsi-Suomen_
jätesuunnitelma_vuoteen_2020_valmis-
tui._ Jätesuunnitelmassa_ esitetään_ jä-
tehuollon_ nykytila_ ja_ tulevaisuuden_
kehittämistarpeet._ Jätesuunnitelma_
keskittyy_kuuden_painopisteaiheen_jä-
tehuollon_ suunnitteluun._ Rouskiksen_
toimitusjohtaja_osallistui_Lounais-Suo-
men_ yhteistyöryhmän_ työskentelyyn_
asiantuntijaryhmässä,_ jonka_ aiheena_
olivat_tuhkat_ja_kuonat.

Kemiönsaaren pienjäteasema
KLARA_–Saariston_Puhtaanapito_Oy:n_
ylläpitämä_ Genbölen_ välikuormaus-
asema_ Dragsfjärdissä_ siirtyi_ Rouskis_
Oy:n_hoidettavaksi_vuoden_2009_alus-
sa._ Muutoksen_ myötä_ asema_ nimet-
tiin_ Kemiönsaaren_ pienjäteasemaksi_
ja_samalla_asemalla_aloitettiin_toimin-
nan_ kehittämistoimet._ Syksyllä_ 2009_
Kemiönsaaren_ kunnan_ rakennus-_ ja_
ympäristövalvontalautakunta_ myönsi_
Kemiönsaaren_pienjäteaseman_toimin-
taan_uuden_ympäristöluvan.

Ympäristövaikutusten  
arvioinnin käynnistyminen
Rouskis_Oy_käynnisti_ympäristövaiku-
tusten_arviointimenettelyn_(YVA)_kos-
kien_ jätteiden_ energia-_ ja_ materiaali-

hyötykäyttöä_Korvenmäen_jäteaseman_
alueella._Arviointihankkeen_avulla_sel-
vitetään_jätteiden_käsittelyn_merkittä-
vää_kehittämistä_alueella.

Tällä_ hetkellä_ osakaskuntien_ alueella_
yhdyskuntajätteiden_energiahyödyntä-
minen_ei_ole_mahdollista._Kunnan_vas-
tuulla_olevien_jätteiden_käsittely_ener-
giaksi_halutaan_ratkaista_ lähivuosina._
Vaihtoehdot_ovat_ joko_oma_ toiminta_
tai_käsittelypalvelun_ostaminen_kilpai-
lutuksen_perusteella.

Hankekokonaisuus_ sisältää_ jätevoi-
malan,_ eloperäisiä_ jätteitä_ käsittele-
vän_ biokaasulaitoksen,_ syntypaikka-
lajitellusta_ jätteestä_ jätepolttoainetta_
valmistavan_kierrätyspolttoainelaitok-
sen_sekä_kaatopaikan_laajennusalueet._
Hankkeen_varsinainen_toteutus_voi_ta-
pahtua_ siten,_ että_ kaikki_ osat,_ jotkin_
osat_tai_vain_jokin_yksittäinen_osa_to-
teutetaan._On_myös_mahdollista,_että_
mikään_osa_ei_toteudu,_vaan_toiminta_
jatkuu_ nykyisellään._ Laitosten_ toteut-
tamisesta_ päätetään_ YVA-menettelyn_
päättymisen_jälkeen.

Asemakaava vireille
Ympäristövaikutusten_ arviointimenet-
telyn_kanssa_samanaikaisesti_aloitettiin_
Korvenmäen_jäteaseman_asemakaavan_
laatiminen._ Kaava_ tuli_ vireille_ Salon_
kaupungin_ vuoden_ 2009_ kaavoitus-

katsauksessa._Asemakaavan_tarkoituk-
sena_ on_ vahvistaa_ toteutunut_ tilanne_
sekä_mahdollistaa_jäteaseman_nykyis-
ten_toimintojen_jatkaminen_ja_tulevien_
toimintojen_kehittäminen._

Kallion louhinta- ja murskaustyö
Korvenmäen_jäteasema-alueella_tehtiin_
vuoden_2009_lopulla_kallion_murskaus-_
ja_louhintatyötä_jäteaseman_toiminto-
jen_ kehittämiseksi._ Lounais-Suomen_
ympäristökeskus_myönsi_ työlle_ ympä-
ristönsuojelulain_28_§:n_mukaista_toi-
mintaa_koskevat_ympäristöluvat.

Kelaa! Kestävä kulutus ja  
elämänlaatu -hanke
Rouskis_on_mukana_Kelaa!-hankkees-
sa,_joka_käynnistyi_maaliskuussa_2008. 
Hankkeen_tavoitteena_on_hillitä_ilmas-
tonmuutosta_ materiaalitehokkuuden__
ja_ kestävämmän_ kulutuksen_ kautta.__
Kelaa!_ -hanke_ jatkuu_ kesään_ 2011_
saakka_ ja_ sen_ päätoteuttajana_ toimii_
VALONIA_(Varsinais-Suomen_kestävän_
kehityksen_ja_energia-asioiden_palvelu-
keskus)_yhteistyössä_alueellisten_kump-
paneiden_kanssa._Hanke_saa_tukea_Eu-
roopan_aluekehitysrahastolta_(EAKR)._
Rouskiksen_ toteuttamia_ Kelaa!-hank-
keen_ tapahtumia_vuonna_2009_olivat_
Pyörähulinat,_Kestoillen_ja_kantaen_ke-
vääseen_ja_Avoimet_ovet_Korvenmäes-
sä._ Tapahtumiin_ osallistui_ yhteensä_
880_henkilöä.

Korvenmäen jäteasemalla aloitettiin kallion louhinta- ja murskaustyö tulevia aluevarauksia ja toiminnan kehittämistä varten.
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TAPAHTUMIA VUOdELTA 2009 

TAMMIKUU 2009

HUHTIKUU 2009

HEINÄKUU 2009

LOKAKUU 2009

HELMIKUU 2009

TOUKOKUU 2009

ELOKUU 2009

MARRASKUU 2009

MAALISKUU 2009

KESÄKUU 2009

SYYSKUU 2009

JOULUKUU 2009

•	Kunnan_järjestämä_jätteenkuljetus_
Kemiönsaaressa_alkaa_Rouskiksen__
toteuttamana_

•	Rouskis_mukana__
Rakenna-korjaa-sisusta_-messuilla_31.1.

•	Paimion_pienjäteaseman_lisäaukioloaika_
keskiviikkoisin_aloitetaan

•	 Jätehuollon_tiedotuslehti_Rouskaisu_2009_
ilmestyy

•	Kiertävät_ongelmajätekeräykset_alkavat
•	Kompostorissa_tapahtuu-piirustus-_

kilpailu_kouluille_ja_päiväkodeille
•	Pyörähulinat_Salon_torilla__

(Kelaa!-hanke)_29.4.
•	Sähköinen_ostolaskujen_kierrätys-_

järjestelmä_ja_ostoreskontraohjelma_
käyttöön

•	Ongelmajätekeräys_Kemiönsaaren_
saarisatamissa_25.7._

•	Rouskis_mukana__
Rakenna-korjaa-sisusta_-messuilla_1.2.

•	Kestoillen_ja_kantaen_kevääseen_Salon_
Perhekeskuksessa_(Kelaa!-hanke)_16.5.

•	Rouskis_mukana_Sauvon__
Elopäivillä_1.8.

•	Rouskiksen_ongelmajäteurakoitsijaksi_
vaihtuu_Lassila_&_Tikanoja_Oyj_1.11.

•	Korvenmäen_jäteaseman_kallion__
louhinta-_ja_murskaustyö_aloitetaan

•	Rouskis_mukana_Hyvinvointia_paimio-_
laisten_parhaaksi_-tapahtumassa_14.11.

•	Salon_tekninen_lautakunta_päättää_
18.11.,_että_sopimusperusteiseen_
jätteenkuljetukseen_liittymistä_seurataan_
Rouskiksessa_ja_sitä_paikataan_ja_
täydennetään_Rouskiksen_toteuttamalla_
kunnan_järjestämällä_jätteenkuljetuksella_

•	Biokaasuvoimalan_vihkiäiset_3.3._

•	 Ympäristövaikutusten__
arviointimenettely_käynnistyy_6.3._

•	Korvenmäen_jäteaseman_asemakaavan_
laatiminen_aloitetaan_9.3._

•	Henkilökunnan_työnvaativuuden__
arvioinnit_toteutetaan

•	Rouskis_Oy:n_yhtiökokous_9.6.
•	Rouskis_mukana_Viva_Vista__

-tapahtumassa_Paimiossa_13.6.

•	Avoimet_ovet_Rouskiksessa__
(Kelaa!-hanke)_3.9.

•	Rouskis_mukana_tapahtumassa_Saariston_
sadonkorjuujuhla_Kemiössä_19.9.

•	Avoimet_ovet_Paimion_pienjäteasemalla_
1.12._

•	 Lounais-Suomen_ympäristökeskuksen_
päätös_15.12.;_asumisen_ja_julkisen_
toiminnan_jätteet_on_kuljetettava_
käsittelyyn_Rouskiksen_määrittelemiin_
vastaanottopaikkoihin

•	Salon_kaupunginvaltuusto_päättää__
5.10.,_että_Salossa_siirrytään_sopimus-_
perusteiseen_jätteenkuljetukseen__

•	Rouskis_mukana_Marttamessuilla_
Paimiossa_14.10.



2 PALVELUT JA TUOTTEET

teiseen_ jätteenkuljetukseen_ Rouskik-
sen_ kilpailuttamien_ kuljetussopimus-
ten_päätyttyä.

Jätteet_ kerätään_ kiinteistökohtaises-
ti_ lähes_ koko_ kunnan_ alueella._ Poik-
keuksena_ on_ Särkisalo,_ jossa_ sekajät-
teet_kerätään_aluekeräyksenä_yhteisistä_
jäteastioista_taloyhtiöitä_lukuun_otta-
matta._Myös_sopimusperusteista_kulje-
tusta_paikkaava_jätteiden_keräys_toteu-
tetaan_alueellisilla_yhteisastioilla.

Kemiönsaari
Dragsfjärdin,_ Kemiön_ ja_ Västanfjär-
din_ kunnat_ yhdistyivät_ Kemiönsaaren_
kunnaksi_vuoden_2009_alussa._Kunnan_
vastuulla_ olevan_ jätehuollon_ järjestä-
minen_ laajeni_ Rouskiksen_ tehtäväksi_
Kemiöstä_koko_uuteen_kuntaan._

Aikaisemman_ sekajätteen_ aluekeräyk-
sen_sijaan_ jätteiden_keräys_ ja_kuljetus_
aloitettiin_kiinteistökohtaisena_keräyk-
senä_kaikilta_niiltä_kiinteistöiltä,_joissa_
se_on_ liikenteellisesti_mahdollista._Ai-
noastaan_saaristossa_sijaitsevien_kiin-
teistöjen_sekajätteen_keräystä_jatkettiin_
aluekeräyksenä.

Jätteet_ kuljetetaan_ Rouskiksen_ kilpai-
luttamana_ kunnan_ järjestämänä_ jät-
teenkuljetuksena._ Paikallisen_ urakoit-

sijan_ hoitamassa_ urakassa_ käytetään_
ajonopastusjärjestelmää,_ joka_ mm._
opastaa_kuljettajaa_seuraavaksi_tyhjen-
nettävälle_jäteastialle_kartan_avulla._

Paimio ja Sauvo
Sauvon_ ja_ Paimion_ kuntien_ alueelta__
sekajätteet_kuljetetaan_sopimusperus-
teisesti._ Haja-asutusalueilla_ sopimus-
perusteista_kuljetusta_seurataan_ja_täy-
dennetään_ Rouskiksen_ toteuttamalla_
kunnan_ järjestämällä_ jätteenkuljetuk-
sella._ Asiakkaiden_ yhteiskäytössä_ on_
sekajätteen_aluekeräyspisteitä.

Hyötyjätteiden kiinteistökohtainen 
keräys ja hyötyjätepisteet
Hyötyjätteiden_keräys_tulee_olla_järjes-
tetty_taloyhtiöissä_kiinteistökohtaises-
ti_ jätehuoltomääräysten_ mukaisesti._
Rouskis_toteuttaa_hyötyjätteiden_kiin-
teistökohtaista_keräystä_kilpailuttamil-
laan_alueilla_Kemiönsaaressa_ja_Salon_
Kiskossa.

Rouskis_on_luonut_koko_toiminta-alu-
eelleen_kattavan_hyötyjätepisteverkos-
ton,_ jota_ täydennetään_ tarvittaessa._
Yhteensä_73_hyötyjätepistettä_on_kaik-
kien_ Rouskiksen_ osakaskuntien_ asuk-
kaiden_ ja_ kesäasukkaiden_ käytössä_
kuntarajoista_riippumatta._

2.1  KERÄYS JA KULJETUS

Sekajätteet
Vuoden_2009_alun_Kemiönsaaren_kun-
taliitos_ja_Salon_kuntaliitos_vaikuttivat_
osaltaan_jätteiden_keräykseen_ja_kulje-
tukseen._

Salo
Vuoden_2009_alussa_Salon_seudun_10_
kuntaa_yhdistyivät_uudeksi_Salon_kau-
pungiksi._ Lokakuussa_ kaupunginval-
tuusto_päätti_Salon_kaupungin_alueen_
jätteen_ kuljetustapojen_ yhtenäistämi-
seksi_siirtyä_koko_alueella_sopimuspe-
rusteiseen_jätteenkuljetukseen._Yksityis-
henkilö_valitti_päätöksestä,_ joten_se_ei_
ole_vielä_lainvoimainen._

Marraskuussa_ Salon_ tekninen_ lauta-
kunta_ totesi,_ että_ puhdas_ sopimus-
perusteinen_ jätteenkuljetus_ ei_ toimi_
käytännössä._ Lautakunta_ päätti,_ että_
sopimusperusteisen_jätteenkuljetuksen_
toimivuutta_on_tarpeen_seurata_ja_pai-
kata_Rouskiksen_toteuttamalla_kunnan_
järjestämällä_ jätteenkuljetuksella._ Sa-
massa_kokouksessa_tekninen_lautakun-
ta_päätti_uudesta_jätetaksasta.

Nykyisillä_kunnan_järjestämän_jätteen-
kuljetuksen_alueilla_Salon_Kiskossa_ ja_
Särkisalossa_siirrytään_sopimusperus-
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Rouskis kerää asiakkaiden palauttamat lääkejätteet alueen aptee-
keista.  Vuonna 2009 Rouskis toimitti lääkejätteitä käsiteltäväksi 
reilut 4100 kiloa.
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Kaikilla_ Rouskiksen_ jäteasemilla_ vas-
taanotetaan_ hyöty-,_ seka-_ ja_ ongel-
majätteitä._Vastaanotettavat_hyötyjät-
teet_ovat_paperi,_keräyskartonki,_pahvi,__
lasi,_metalli,_puujätteet,_puutarhan_jät-
teet_ sekä_ energiajäte._ Lisäksi_ Korven-
mäen_ jäteasemalla_ vastaanotetaan_
omina_ jätelajeinaan_ ikkunalasia,_kan-
toja_sekä_tiili-_ja_betonijätteitä._

Ongelmajätteiden keräys
Ongelmajätteitä_vastaanotetaan_kai-
killa_Rouskiksen_jäteasemilla._Kotita-
louksien_ongelmajätteitä_vastaanote-
taan_pääsääntöisesti_veloituksetta_ja_
yritysten_ ongelmajätteet_ ovat_ mak-
sullisia._ Kotitaloudet_ voivat_ viedä_
vanhat_ lääkejätteet_ apteekkeihin,_
joista_Rouskis_noutaa_ne_veloitukset-
ta_ja_toimittaa_asianmukaisesti_käsi-
teltäväksi_kustannuksellaan.

Vuonna_ 2009_ Rouskis_ kilpailutti_
ongelmajätteiden_ urakkasopimuk-
set._Marraskuusta_2009_lähtien_on-
gelmajäteurakoitsijana_ on_ toiminut_
Lassila_ &_ Tikanoja_ Oyj._ Urakkaan_
kuuluvat_ ongelmajätteiden_ keräys-_
ja_varastointiastioiden_vuokraus,_on-
gelmajätteiden_ noudot_ Rouskiksen_

Hyötyjätepisteissä_ kerätään_ paperia,_
lasia,_pienmetallia_ja_paristoja_ja_osas-
sa_ pisteitä_ kerätään_ myös_ keräyskar-
tonkia._Hyötyjätepisteet_on_toteutettu_
syväkeräyssäiliöillä._

Vuonna_ 2009_ hyötyjätepisteverkos-
toa_ täydennettiin_ Salon_ Viitanlaakson__
keräyspisteellä._ Lisäksi_ Kemiönsaares-
sa_Taalintehtaan,_Kärran,_Björkbodan,_
Kasnäsin,_Rosalan,_Hiittisen,_Högsåran,_
Genbölen,_Nivelaxin_ja_Lammalan_hyö-
tyjätepisteet_ siirtyivät_ Rouskiksen_ hoi-
dettaviksi_Kemiönsaaren_kuntaliitoksen_
myötä.

Jäteasemat
Rouskis_ palvelee_ asiakkaitaan_ neljäl-
lä_ jäteasemalla._Korvenmäen_ jätease-
malla_ Salossa_ on_ toimialueen_ ainoa_
tavanomaisen_ jätteen_ kaatopaikka._
Lisäksi_ Rouskis_ ylläpitää_ pienjäte-
asemia_Kemiönsaaressa,_Paimiossa_ja_
Salon_Perniössä._Rouskis_vuokrasi_Ke-
miönsaaren_kunnalta_pienjäteaseman_
Genbölestä_ ja_ aloitti_ siellä_ jätteiden_
vastaanoton_vuoden_2009_alussa._Sa-
malla_Kemiön_Vretassa_sijainneen_jäte-
aseman_toiminta_lopetettiin._

ongelmajätevarastoista,_ kiertävät_
kuntakeräykset_sekä_jätteiden_toimit-
taminen_asianmukaiseen_käsittelyyn.

Osakaskunnissa_järjestettiin_aikaisem-
pien_ vuosien_ tapaan_ kiertäviä_ ongel-
majätekeräyksiä,_joissa_vastaanotettiin_
tavanomaisia_ongelmajätteitä_ lukuun_
ottamatta_ painekyllästettyä_ puuta,_
sähkö-_ja_elektroniikkaromua_(SER)_ja__
räjähteitä._Dragsfjärdin_saaristossa_jär-_
jestettiin_lisäksi_ laivakeräys,_ jossa_vas-
taanotettiin_ ongelmajätteiden_ lisäksi_
SE-romua.

Tuottajavastuujätteiden keräys
Sähkö-_ ja_ elektroniikkaromun,_ lois-
teputkien,_paristojen_ja_kannettavien_
pienakkujen_sekä_ajoneuvo-_ ja_teol-
lisuusakkujen_ jätehuollon_ järjestämi-
nen_kuuluu_tuottajayhteisöjen_vastuul-
le._ Korvenmäen_ jäteasema_ sekä_ Ke-
miönsaaren,_Paimion_ja_Perniön_pien-_
jäteasemat_ovat_tuottajayhteisöjen_hy-
väksymiä_ vastaanottopaikkoja,_ joihin_
kuluttajat_voivat_tuoda_maksutta_tuot-
tajavastuun_ piiriin_ kuuluvaa_ jätettä._
Tuottajavastuulle_ kuuluvaa_ keräyspa-
peria_voi_tuoda_Rouskiksen_hyötyjäte-
pisteisiin._Paperinkeräysastiat_on_vuok-
rattu_Paperinkeräys_Oy:lle.
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Rouskiksella on yhteensä 73 hyötyjätepistettä osakaskuntiensa 
alueella. Kuva Björkbodan pisteeltä Kemiönsaaresta.
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Muut palvelut ja tuotteet 
Jätteiden_ tilausnoutoja_ suoritetaan_
noutopalveluna_ pakettiautolla._ Ylei-
simmin_ noudettiin_ asiakkailta_ isoko-
koisia_huonekaluja_ja_sähkö-_ja_elektro-
niikkalaitteita.

Jäteasemilla_ myydään_ jäteastioita_ ja_
lämpökompostoreita,_ joille_ on_ mah-
dollista_ tilata_ kotiinkuljetus._ Kunnan_
järjestämän_ jätteenkuljetuksen_ alueil-
la_ jäteastioita_ myös_ vuokrataan._ Jä-
teastioiden_ pesupalvelua_ suoritettiin_
Kemiönsaarella_asiakkaiden_ennakko-_

tilausten_ perusteella._ Vaihtolavoja_
vuokrataan_lyhyiksi_ajanjaksoiksi_asiak-
kaiden_tilausten_perusteella.

2.2  KÄSITTELY JA  
 HYÖdYNTÄMINEN

Rouskis_Oy:n_päätoimipaikkana_toimii_
Korvenmäen_ jäteasema._ Jäteaseman_
pinta-ala_ on_ yhteensä_ noin_ 38_ heh-
taaria,_josta_vuonna_2009_oli_käytössä_
noin_20_hehtaaria.

Korvenmäen_ jäteasemalla_ sijaitsee_
Rouskiksen_toiminta-alueen_ainoa_käy-
tössä_ oleva_ ja_ nykyiset_ pohjarakenne-
vaatimukset_täyttävä_tavanomaisen_jät-
teen_kaatopaikka._Lisäksi_ jäteasemalla_
on_vastaanottokentät_eri_hyötyjätteille_
ja_lajittelualue_pientuojien_jätteille.

Korvenmäen_ jäteaseman_ naapurissa_
sijaitsee_ Salon_ kaupungin_ maankaa-
topaikka,_ jonka_ kuormien_ vastaanot-
to_ tapahtuu_ Rouskiksen_ jäteaseman_
ajoneuvovaa’an_kautta.

Rouskiksen hyötyjätepisteissä kerätty keräyslasi, pienmetalli ja kartonki 2002–2009

Rouskiksen vastaanottamat tuottajavastuujätteet vuonna 2009

	 Kyllästetty	puu	123	tonnia

Renkaat	6	tonnia

Pakkausjätteet	559	tonnia

SER	392	tonnia
Paristot	ja	akut	94	tonnia
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KORVENMÄEN JÄTEASEMAN TOIMINNOT

_1____JÄTeVeSIen TaSauSaLLaS
_ Kaatopaikka-_ ja_ jätteenkäsittely-

alueiden_ likaiset_ suotovedet_ sekä_
toimistotilojen_ jätevedet_ on_ vie-
märöity_ tiivisrakenteiseen_ tasaus-
altaaseen,_josta_ne_johdetaan_puh-_
distettavaksi_ Salon_ kaupungin_ jä-
tevedenpuhdistamolle._ Puhdista-
molle_johdettujen_jätevesien_määrä_
vuonna_2009_oli_noin_20_000_m3.

_2____JÄTTeIden VaSTaanOTTO Ja auTO-
       Vaaka
_ Jätteiden_ vastaanotossa_ suuret_ jä-

tekuormat_punnitaan_autovaa’alla._
Henkilö-_ ja_ pakettiautolla_ tuota-
vat_ kuormat_hinnoitellaan_ tilavuu-
den_ mukaan._ Vuonna_ 2009_ Kor-
venmäessä_ jätteen_ vastaanotossa_
kirjattiin_yhteensä_noin_19_000_ta-
pahtumaa._

_3____ROuSkIS Oy:n TOIMISTO

_4____PIenTen JÄTe-eRIen LaJITTeLuaLue
_ Lajittelualueella_ otetaan_ vastaan_

pieniä_ eriä_ sekajätettä,_ energiajä-
tettä,_metallia,_puhdasta_puuta_ ja_
epäpuhdasta_puujätettä,_painekyl-
lästettyä_ puuta,_ lasia,_ pahvia,_ ke-
räyskartonkia,_ paperia,_ sähkö-_ ja_
elektroniikkaromua_ sekä_ asbestia._
Lajittelualueella_on_myös_UFF:n_vaa-
tekeräysastiat.

_5____OngeLMaJÄTeVaRaSTO
_ Jäteasemalla_ vastaanotetut_ ongel-

majätteet_lajitellaan_lukittuihin_on-

gelmajätevarastoihin._Ongelmajäte-_
urakoitsija_ Lassila_ &_ Tikanoja_ Oyj_
noutaa_varastoidut_ongelmajätteet_
asianmukaiseen_käsittelyyn.

_6____keRÄySMeTaLLIn Ja -LaSIn 
       aLueeT
_ Hyötyjätepisteistä_erilliskerätyt_me-

talli_ ja_ lasi_ vastaanotetaan_ väliva-
rastoalueelle,_ josta_ne_toimitetaan_
edelleen_materiaalihyötykäyttöön.

_7____PuuJÄTekenTÄT
_ Kasoille_vastaanotettu_puhdas_puu_

ja_ epäpuhdas_puujäte_haketetaan_
noin_ kaksi_ kertaa_ vuodessa._ Hak-
keet_toimitetaan_luvanvaraisille_voi-_
malaitoksille,_ jossa_ ne_ hyödynne-
tään_energiana.

_8____HaRaVOInTIJÄTekenTTÄ
_ Haravointijäte_ ja_ puutarhan_ bio-

jäte_ kompostoidaan_ Korvenmäen_
jäteasemalla_ kompostointikentäl-
lä_ja_seulottu_multa_hyödynnetään_
viherrakentamisessa_ jäteaseman_
alueella._Vuonna_2009_hyödynnet-
ty_multamäärä_oli_340_tonnia.

_9____BeTOnI-, TIILI- Ja aSfaLTTIJÄTe-
       kenTÄT
_ Betoni-,_tiili-_ja_asfalttijäte_murska-

taan_ Korvenmäen_ jäteasemalla_ ja_
hyödynnetään_ kaatopaikan_ raken-
teissa_ ja_ hoidossa._ Vuonna_ 2009_
hyödynnetyn_tiili-_betoni-_ja_asfaltti-
jätteen_määrä_oli_noin_2_100_tonnia.

10___kanTOaLue
_ Kantoja_ varastoidaan_ vähintään_

vuoden_ajan_kentällä,_jotta_ne_kui-
vuvat_ käsittelykelpoisiksi._ Kuivista_
kannoista_ ravistellaan_ pois_ maa-
aines,_jonka_jälkeen_ne_paloitellaan_
ja_ haketetaan_ tai_ toimitetaan_ sel-
laisenaan_eteenpäin_haketettavak-
si._ Hake_ hyödynnetään_ energiana_
luvanvaraisessa_voimalaitoksessa.

11___kaaTOPaIkka-aLue
_ Hyötykäyttöön_ kelpaamaton_ jäte_

loppusijoitetaan_kaatopaikka-alu-
eelle._Käytössä_olevan_ jätetäyttö-
alueen_pinta-ala_oli_vuoden_2009_
lopussa_noin_5,5_ha.

12___PaInekyLLÄSTeTyn Puun 
       VaRaSTOaLue
_ Vastaanotettu_painekyllästetty_puu_

varastoidaan_ vesitiiviille_ välivaras-
tokentälle,_josta_Demolite_Oy_nou-
taa_sen_energiahyötykäyttöön.

13___eneRgIaJÄTTeen VÄLIVaRaSTO-
       aLue
_ Erilliskerätty_ energiajäte_ vastaan-

otetaan_välivarastobunkkeriin,_jos-
ta_ se_ toimitetaan_ edelleen_ luvan-
varaiselle_käsittelijälle._

_A___SeuTuTIe 110_(entinen_valtatie_1)
_B___SaLOn kauPungIn MaankaaTO-
       PaIkka
_C___LeMMInkÄInen InfRa Oy kIVI-
      aIneSykSIkÖn Ja LeMMInkÄInen  
       InfRa Oy PÄÄLLySTySykSIkÖn  
      TOIMIPISTeeT
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Rouskiksen kokonaisjätemäärät vuonna 2009

Rakennusjäte  
3 909 tonnia

Yhdyskuntajäte  
24 125 tonnia

Maa- ja kiviainesjäte  30 901 tonnia

Tuotantotoiminnan 
jäte  14 261 tonnia

lintopakkopäätöksellään 15.12.2009, 
että asumisen ja julkisen toiminnan jät-
teet on kuljetettava käsittelyyn Rous-
kiksen määrittelemiin vastaanottopaik-
koihin. Päätös perustuu jätelain 57 ja  
13 §:ään sekä Rouskis Oy:n osakas-
kunnissa voimassa olevien yleisten  
jätehuoltomääräysten 24 §:ään. Ym-
päristökeskus tehosti jätelain nou-
dattamiseksi antamaansa päätöstä 
asettamalla uhkasakon. Päätöksestä 
valitettiin Turun hallinto-oikeuteen.

Vuonna 2009 Rouskiksen jätevirtoihin 
tilastoitiin 24 124 tonnia yhdyskunta-

Loppusijoitus
Korvenmäen jäteaseman kaatopaikal-
le loppusijoitetaan hyötykäyttöön kel-
paamatonta tavanomaista yhdyskun-
tajätettä tai sen kaltaista jätettä sekä 
teollisuus- ja tuotantotoiminnan ja ra-
kennus- ja purkutoiminnan jätteitä. 
Jätteet murskataan ja tiivistetään 40 
tonnin painoisella kaatopaikkajyräl-
lä. Jätetäytön peittoon käytetään pää-
asiassa siihen soveltuvia teollisuuden 
jätteitä ja kaatopaikkakelpoisia maa-
massoja. Vuonna 2009 kaatopaikalle 
sijoitetuista massoista 57 % hyödyn-
nettiin kaatopaikan teissä ja rakenteis-

sa. Puhtaita maa-aineksia kaatopaikan 
hoitoon, lähinnä kaasunkeräysraken-
teisiin, käytettiin 926 tonnia.

Jätevirrat ja jätteiden  
hyödyntäminen
Osakaskuntien vastuulla olevat jät-
teet tulee toimittaa hyödynnettäväksi 
ja käsiteltäväksi asianmukaiseen ylei-
seen jätteen vastaanottopaikkaan. Ylei-
set jätteiden vastaanottopaikat ovat 
Rouskis Oy:n ylläpitämiä jäteasemia 
tai muita Rouskis Oy:n vahvistamia jät-
teiden vastaanottopaikkoja. Lounais-
Suomen ympäristökeskus vahvisti hal-

•	Yhdyskuntajäte
 - sekajäte
 - kaatopaikkajäte
 - energiajäte
•	Rakennus- ja purkujäte
•	Biojäte
•	Keräyslasi
•	Pienmetalli/keräysmetalli
•	Keräyskartonki
•	Keräyspahvi
•	Puujäte
 - puhdas
 - epäpuhdas

Korvenmäen jäteasema, Salo
Korvenmäen jäteasema, Salo
Korvenmäen jäteasema, Salo
Korvenmäen jäteasema, Salo
Envor Biotech Oy, Forssa
Korvenmäen jäteasema, Salo
Korvenmäen jäteasema, Salo, Stena Metalli Oy, Tarvasjoki
Paperinkeräys Oy, Turku
Paperinkeräys Oy, Turku

Korvenmäen jäteasema, Salo
Korvenmäen jäteasema, Salo

Jätelaji

 

Rouskis Oy:n vahvistamat yleiset jätteiden vastaanottopaikat

Vastaanottopaikka /Käsittely- ja hyödyntämispaikka

Yhdyskuntajätteen käsittely 2009

Kaatopaikalle  80,3 %

Energiahyödyntämiseen  2,7 %

Materiaali-
hyödyntämiseen 
16,6 %

Muu käsittely 
tai varastointi  
0,4 %
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valistustehtävät_ Rouskiksen_ hoidet-
tavaksi.

Rouskiksen_ jäteneuvonta_ palvelee_
asiakkaita_ puhelimitse_ ja_ sähköpos-
titse._ Myös_ Rouskiksen_ verkkosivuilta_
löytyy_kattavasti_tietoa_jätehuollon_to-
teutuksesta_Rouskiksen_alueella._Erilai-
set_ryhmät,_kuten_päiväkodit,_koulut_ja_
yhdistykset,_ovat_tervetulleita_tutustu-
maan_Rouskikseen_ja_Korvenmäen_jä-
teaseman_ toimintaan._ Vuonna_ 2009_
kaukaisimmat_ vieraat_ saapuivat_ Afri-
kasta._ Jäteneuvojan_ voi_ myös_ pyytää_
maksuttomalle_neuvontavierailulle_eri-
laisiin_ tilaisuuksiin._Lisäksi_ jäteneuvo-
jat_ osallistuvat_ vuosittain_ moniin_ eri_
messu-_ja_yleisötapahtumiin._

Rouskis_ tiedottaa_ palveluistaan_ ja_
ajankohtaisista_ asioistaan_ verkkosi-
vuillaan_ ja_ paikallisissa_ tiedotusväli-_
neissä._Jätehuoltoon_ja_lajitteluun_liit-
tyviä_esitteitä_ ja_oppaita_on_saatava-
na_sekä_suomeksi_että_ruotsiksi_ jäte-
asemilta,_osakaskuntien_kirjastoista_ja_
monipalvelupisteistä._ Kaikki_ esitteet_
ja_ oppaat_ ovat_ myös_ tulostettavis-
sa_tai_ tilattavissa_Rouskiksen_verkko-
sivuilta._Suuri_vuosittainen_ponnistus_
tiedottamisen_saralla_on_Rouskis_Oy:n_
jätehuollon_ tiedotuslehti_ Rouskaisu,_
joka_ jaetaan_ kaikkiin_ osakaskuntien_
kotitalouksiin_ ja_vapaa-ajan-asukkai-
den_kotiosoitteisiin.

Laskutus
Vuonna_ 2009_ Rouskis_ lähetti_ reilut_
20_000_laskua._Osa_laskuista_lähti_vie-
lä_paperisena,_mutta_suuri_osa_jo_säh-
köisenä_ e-kirjeenä._ Erilaisia_ laskuja_
ovat_mm._jätteenkäsittely-,_vuosimak-
su-_ ja_kiinteistökohtaisen_ jätehuollon_
laskut_sekä_kiinteistö-_ja_asuntoyhtiöi-
den_laskut.

Jätehuollon tiedotuslehti Rouskaisun painosmäärä vuonna 2009 oli 
48 000 kpl.
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jätteitä._Kaikki_kuntien_vastuulla_olevat_
jätteet_eivät_sopimusperusteisen_kulje-
tusjärjestelmän_alueilta_kuitenkaan_oh-
jaudu_Rouskiksen_ohjeistamiin_käsitte-
lypaikkoihin._Esimerkiksi_Salon_alueen_
taloyhtiössä_ erilliskerättyjen_ hyötyjät-
teiden_ määrät_ eivät_ näy_ Rouskiksen_
hyötyjätemäärissä.

Rouskiksen_hallinnassa_olevista_jätevir-
roista_metalli,_ lasi,_ kartonki_ ja_pahvi,_
biojätteet,_ puutarhajätteet,_ se-romut_
sekä_jäteöljyt_ohjataan_materiaalihyö-
tykäyttöön._ Erilliskerätty_ energiajäte,_
puujätteet_ ja_kestopuu_hyödynnetään_
energiana._Ongelmajätteet_hyödynne-
tään_materiaalina_ja_energiana.

Mikäli_kunnan_vastuulle_kuuluvat_ jät-
teet_ kuljetettaisiin_ niille_ osoitettuihin_
käsittelypaikkoihin,_olisi_tilastoitu_jät-
teiden_hyödyntämisprosentti_korkeam-
pi._ Muilta_ osin_ hyödyntämisasteen_
lisääminen_edellyttää__jätteen_energia-
käytön_ merkittävää_ lisäämistä,_ mikä_
onkin_yhtiön_tavoite.

2.3  MUUT PALVELUT  

Palvelut yrityksille
Rouskis_Oy_tarjoaa_jätteiden_käsittely-,_

hyödyntämis-_ ja_loppusijoituspalvelui-
ta_yrityksille.

Kunnan_ järjestämän_ jätteenkuljetuk-
sen_alueilla_yrityksillä_on_mahdollisuus_
liittyä_samaan_jätteenkuljetukseen_eril-
lisellä_sopimuksella.

Rouskiksen_ jätteen_ vastaanotto_ huo-
lehtii_ Salon_ kaupungin_ maankaato-_
paikalle_ menevien_ kuormien_ vastaan-
ottopalvelusta._Palvelu_sisältää_maan-
kaatopaikan_punnitus-,_raportointi-_ja_
laskutuspalvelut.

Ajoneuvovaa’an_punnituspalveluita_tar-
jotaan_yksittäisille_kuljetusliikkeille_sekä_
mm._poliisille_ylikuormien_valvontaan.

Vuonna_ 2009_ Rouskis_ vuokrasi_ Kor-
venmäen_ teollisuusalueelta_ kenttiä_
alueen_ympäristöluvan_mukaisilla_eh-
doilla_ yhteistyöyrityksille._Yhteistyötä_
tehtiin_mm._YIT_Rakennus_Oy:n,_Lem-
minkäinen_ Infra_ Oy:n_ sekä_ Lassila_ &_
Tikanoja_Oyj:n_kanssa.___

Palvelut yrityksiltä
Rouskis_ Oy_ on_ palveluiden_ hankinta-_
ja_ kilpailutusyksikkö,_ joka_ noudattaa_
lakia_ julkisista_ hankinnoista._ Rouskis_
on_hankkinut_vuoden_2009_aikana_pal-
veluita_noin_50_yritykseltä._Suurin_osa_

palveluita_ tarjoa-
vista_yrityksistä_on_
paikallisia_ ja_ toi-
mivat_lähialueella._

Neuvonta ja 
tiedottaminen
Rouskiksen_ omis-
tajakunnat_ ovat_
antaneet_ jätelain_
lakisääteiset_ neu-
vonta-,_tiedotus-_ja__



3.1 HENKILÖKUNTA

Vuoden_2009_ lopulla_Rouskiksen_pal-
veluksessa_oli_toimitusjohtaja_sekä_20_
vakinaista_ja_viisi_määräaikaista_henki-
löä._Vakinaisista_äitiyslomalla_oli_kaksi_
ja_hoitovapaalla_yksi_henkilö._Vakituis-
ten_työntekijöiden_keskimääräinen_ikä_
oli_39_vuotta._Työntekijöistä_17_oli_nai-
sia_ja_8_miehiä._Henkilötyövuosia_vuon-
na_2009_kertyi_24.

Rouskiksessa_ noudatetaan_ Palvelu-
työnantajien_työehtosopimusta_(PTY)._
Vuonna_ 2009_ työntekijöille_ laadittiin_
työtehtäväkuvaukset,_ joiden_ perus-
teella_tehtiin_ensimmäistä_kertaa_PTY_
TES:n_suosittelemat_työn_vaativuuden_
arvioinnit.

Henkilökunnan_työhyvinvoinnin_edistä-
miseksi_Rouskiksen_virkistystoimikunta_
järjestää_erilaisia_tapahtumia._Vuonna_
2009_järjestettiin_mm._erilaisia_liikunta-_
ja_peli-iltoja,_teatterimatka,_sekä_joulu-
juhla._Lisäksi_yhtiö_kannustaa_työnteki-
jöitä_omaehtoiseen_liikuntaan.

Työterveys ja -turvallisuus
Työterveyspalvelut_ostetaan_Salon_Seu-
dun_Kansanterveystyön_kuntayhtymän_
työterveyshuollosta._Vuonna_2009_ter-
veydenhoitaja_ kävi_ tutustumassa_ työ-

paikalla,_ työntekijöiden_ työpisteiden_
ergonomiaa_ tarkistettiin_ ja_ työnteki-
jöille_ järjestettiin_koulutusta_nostami-
sesta.

Sairauspoissaoloja_vuonna_2009_kertyi_
9,5_ päivää_ henkilötyövuotta_ kohden._
Työtapaturmia_ei_sattunut.

Rouskiksen_ työsuojelutoimikuntaan_
kuuluivat_työsuojelupäällikkö,_työsuo-
jeluvaltuutettu_ja_varavaltuutetut._Vuo-
den_2009_kokouksissa_käsiteltiin_mm._
työsuojelun_toimintasuunnitelman_to-
teutumista_sekä_laadittiin_uusi_suunni-
telma_ seuraavalle_ vuodelle._ Turun-_ ja_
Porin_työsuojelupiiri_kävi_suorittamas-
sa_työpaikkatarkastuksen.

3.2  VUOROVAIKUTUS JA 
 VIESTINTÄ

Rouskis kampanjoi kunnan järjes-
tämän jätteenkuljetuksen puolesta
Vuonna_ 2009_ tärkein_ viestinnällinen_
teema_oli_ järjestettyyn_jätteenkuljetuk-
seen_liittyminen._Tiedotuslehti_Rouskai-
su_jaettiin_kaikkiin_talouksiin_toista_ker-
taa_ja_ lehdessä_jätteenkuljetusasia_oli_
laajasti_esillä._Kemiönsaarelaisille_uut-
ta_ jätehuoltojärjestelmää_ tehtiin_ tu-

tuksi_oppain_ ja_ tiedotuskirjein._Myös_
tapahtumissa_tiedotettiin_muiden_tär-
keiden_asioiden_lisäksi_kunnan_järjes-
tämän_jätteenkuljetuksen_eduista.

Vuoden päätapahtumat
Biokaasuvoimala vihittiin käyttöön
Korvenmäen_ jäteaseman_ biokaasu-
voimala_ vihittiin_ käyttöön_ 3.3.2009._
Vihkimisen_ suoritti_ elinkeinoministe-
ri_ Mauri_ Pekkarinen,_ joka_ käynnisti_
biokaasuvoimalan._ Samalla_ juhlistet-
tiin_Rouskiksen_varsinaisen_toiminnan_
10-vuotista_taivalta._Juhlan_aikana_kut-
suvierailla_oli_mahdollisuus_osallistua_
opastetulle_ Korvenmäen_ jäteasema-
kierrokselle.

Avoimet ovet Korvenmäen  
jäteasemalla
Vuoden_ suurin_ yleisötapahtuma_ oli_
syyskuussa_ järjestetyt_ avoimet_ ovet_
Korvenmäen_ jäteasemalla._ Tapah-
tuma_ toteutettiin_ osana_ VALONIAN__
koordinoimaa_Kelaa!_Kestävä_kulutus_
ja_ elämänlaatu_ -hanketta._ Rouskik-
sen_ yhteistyökumppanit_ ja_ jätteiden_
jatkokäsittelijät_ olivat_ paikalla_ kerto-
massa_toiminnastaan_ja_siitä,_mitä_jät-
teille_tapahtuu._Tapahtumassa_muka-
na_olivat_Cedde_Trans_Ky,_Ekokem_Oy_
Ab,_Ekoport_Oy,_GasPower_Finland_Oy,__
H._Koskinen_Oy,_Kivarix_Oy,_Lassila_&_

3 SOSIAALINEN VASTUU
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Rouskiksen avoimissa ovissa kaupunginvaltuutetut vetivät köyttä jät-
teenkuljetusjärjestelmien paremmuudesta. Tapahtumassa vieraili 
700 henkilöä.

Biokaasuvoimalan vihkiäisissä vierailivat elinkeinoministeri 
Mauri Pekkarinen ja jätejengistä tuttu Heli Hillopurkki.

Tikanoja_Oyj,_Lemminkäinen_Infra_Oy,_
Loimi-Hämeen_ jätehuolto_ Oy,_ Pape-
rinkeräys_Oy,_Salon_Jätehuolto_Oy,_Sar-
lin_Oy_Ab,_Stena_Metalli_Oy_ja_Uusio-
aines_ Oy._ Tapahtuman_ kohokohtana_
oli_kaupunginvaltuutettujen_leikkimie-
linen_ köydenvetokilpailu_ jätteenkulje-
tusjärjestelmien_ paremmuudesta._ Ta-
pahtuman_juonsi_vierailevana_tähtenä_
Markku_Heikkilä_Suomen_Turuust.

Kompostorikampanja  
kouluille ja päiväkodeille
Rouskis_aloitti_vuonna_2005_ympäris-
tökasvatustyön_ tukemiseksi_ kompos-
torikampanjan_yhteistyössä_ toiminta-
alueen_koulujen_ja_päiväkotien_kanssa._
Kampanjassa_ Rouskis_ lahjoittaa_ ha-
lukkaille_kouluille_ja_päiväkodeille_läm-
pöeristetyn_ kompostorin_ elintarvike-
jätteiden_omatoimista_kompostointia_
varten._ Vuonna_ 2009_ mukana_ oli_ 15_
koulua_ ja_ 9_ päiväkotia_ eli_ noin_ 2000_
kompostoijaa._Uutena_kompostoinnin_
aloitti_päiväkoti_Posetiivi_Muurlasta.

Kompostorikampanjan_ synttäreiden_
kunniaksi_ kaikki_ Rouskiksen_ alueen_
päiväkodit_ ja_ koulut_ kutsuttiin_ Kom-
postorissa_ tapahtuu_ -kilpailuun._Päi-

väkodit_ ja_ 1.–2._ luokkalaiset_ saivat_
askarrella_ tai_ piirtää_ aiheesta_ ”Kom-
postorin_ asukkaat”_ ja_ isommat_ kou-
lulaiset_paneutuivat_runoihin_kirjoitta-
malla_aiheesta_”Kompostorin_henki”._
Päiväkotisarjaan_ jätettiin_ 54_ työtä,_
alakoulujen_ 1.–2._ luokkalaisten_ sar-
jaan_93_työtä_ja_alakoulun_3.–6._luok-
kien_sarjaan_136_työtä.

Asiakastyytyväisyyden 
seuranta
Asiakaspalautteet
Rouskiksen_toiminnasta_voi_antaa_pa-
lautetta_ henkilökohtaisesti,_ puheli-
mitse,_ sähköpostitse_ sekä_ kotisivujen_
kautta._Lisäksi_Rouskis_kerää_asiakas-
palautetta_tapahtumissa,_joissa_on_mu-
kana._Kaikki_kirjatut_asiakaspalautteet_
käsitellään_ja_samalla_määritellään_tar-
vittavat_jatkotoimenpiteet_asian_korjaa-
miseksi.

 
Jätehuoltotutkimus  
Rouskis Oy:n toimialueella 
Innolink Research Oy teki_Rouskis_Oy:n_
toimeksiannosta_ huhti-toukokuus-
sa_ 2009_ jätehuoltotutkimuksen,_ jolla_

kartoitettiin_ asiakkaiden_ tyytyväisyyt-
tä_alueensa_jätehuoltoon_sekä_Rouskis_
Oy:n_toimintaan_ja_palveluihin._Tutki-
mus_perustui_puhelinhaastatteluihin.

Sekä_ kunnan_ järjestämän_ että_ so-
pimusperusteisen_ jätteenkuljetuk-
sen_ asiakkaat_ olivat_ erittäin_ tyytyväi-
siä_ taloutensa_ jätteenkuljetuksiin_ ja_
jätehuoltoon_ kokonaisuutena._ Tär-
keimpänä_ pidettiin_ jäteastioiden_ tyh-
jennysten_ toimimista_ sovitulla_ taval-
la_ja_kiinteistön_jätepisteiden_siisteyttä_
tyhjennyksen_ jälkeen._ Osa-alueittain_
tarkasteltuna_vastaajat_olivat_odotuk-
siinsa_ nähden_ tyytyväisimpiä_ etenkin_
jätteenkuljetukseen_ liittyvään_asiakas-
palveluun_ja_jätteenkuljetuspalveluun._
Tyytyväisiä_oltiin_myös_Rouskis_Oy:n_jä-
teneuvontaan_ja_jäteasemiin._Paranta-
misen_varaa_vastaajat_kokevat_olevan_
lähinnä_Rouskis_Oy:n_alueellisten_hyö-
tyjätepisteiden_ ylläpidossa_ ja_määrän_
riittävyydessä.
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VUOROVAIKUTUS SIdOSRYHMIIN

Sidosryhmä Tavoitteet Toimintatapa ja tulokset

Henkilökunta hyvä_tiedonkulku,_motivoitunut,_
tyytyväinen_ja_ammattitaitoinen_
henkilökunta,_laadukas,_ympäristö-
ystävällinen_ja_turvallinen_toiminta

Rouskiksen_toimintajärjestelmä,_suorat_henkilö-
kontaktit,_sähköpostitiedotus,_säännöllinen_
ja_toimiva_palaverikäytäntö,_verkkosivut,_työn_
vaativuuden_arvioinnit,_kehityskeskustelut

Asukkaat tyytyväiset,_jätehuoltoa_tuntevat_
asiakkaat_ja_laadukas_palvelu

verkkosivut_(n._80_000_käyntiä),_tiedotuslehti_
Rouskaisu_(48_000_kpl),_ilmoitukset_kaupunki-
tiedotteissa,_lehti-ilmoitukset,_oppaat_ja_esitteet,_
tiedotuskirjeet,_hyötyjätepisteiden_infotaulut,_
neuvontapalvelut_puhelimitse_ja_sähköpostitse,_
neuvontatilaisuudet_jäteasemalla_ja_Rouskik-
sen_omissa_tapahtumissa_(225_hlöä),_yhdessä_
Kelaa!-hankkeen_kanssa_järjestetyissä_tapah-
tumissa_(880_hlöä),_muissa_tapahtumissa_
(580_hlöä)

Oppilaitokset,_koulut_ja_
päiväkodit

jätteen_synnyn_ehkäisy,_kierrätyksen_
lisääminen,_jäte-_ja_ympäristö-
tietoisuuden_lisääminen

kompostorikampanja,_piirustuskilpailu_
”Kompostorissa_tapahtuu”_(283_osallistujaa),_
vierailut_jäteasemalle_(217_hlöä),_
lainattavat_materiaalit_(Jätejengi-käsinuket_
lainassa_7_kertaa)

Jätteenkuljetusyritykset sujuva_yhteistyö,_kaiken_alueellamme_
syntyvän_yhdyskuntajätteen_keräämi-
nen_ja_ohjaaminen_asianmukaiseen_
käsittelyyn,_vastuullinen_ja_ympäristö-
myönteinen_toiminta

henkilökohtainen_yhteydenpito,_tiedotus-
kirjeet,_urakoitsijapalaverit,_kuljettaja-
palautteet

Jätteiden_jatkokäsittelijät sujuva_yhteistyö,_vähentää_toiminta-
alueellamme_syntyvän_jätteen_haital-
lisuutta,_määrää_sekä_lisätä_jätteiden_
hyötykäyttöä

henkilökohtainen_yhteydenpito,_palaverit

Omistajat_(Salon,_Paimion,_
Kemiönsaaren_ja_Sauvon_kun-
tien_edustajat)

sujuva_yhteistyö,_jätehuoltoa_tuntevat_
päättäjät,_kuntalaisen_edun_mukaiset_
päätökset

yhtiökokoukset,_lautakuntien_ym._vierailut,_
tiedotteet

Viranomaiset avoin_ja_säännöllinen_yhteistyö jätehuollon_yhteistyöryhmän_palaverit,_
henkilökohtainen_yhteydenpito,_verkkosivut,_
ympäristöraportti

Media avoin_ja_monipuolinen_ulkoinen_
viestintä_

lehdistötiedotteet,_verkkosivut,_jutut_paikallis-
lehdissä,_median_kiinnostus_jätehuoltoon

Muut_jätelaitokset tietojen_ja_käytäntöjen_vaihto_ JLY:n_koulutuspäivät,_yhteiset_hankkeet,_jätelai-
toksien_väliset_vierailut,_tiedotuslehti_Rouskaisu

Muut_sidosryhmät avoin_ja_ajantasainen_viestintä henkilökohtainen_yhteydenpito,_verkkosivut,_
tiedotuskirjeet,_tiedotuslehti_Rouskaisu



Vuosikatsaus 200918

4  YMPÄRISTÖVASTUU

Järjestelmän_ toimintaohjelma_ sisäl-
tää_ympäristötavoitteita_kahden_vuo-
den_ ajanjaksoille._ Vuodesta_ 2008_
alkaen_ohjelma_on_sisältänyt_myös_laa-
tutavoitteita._ Laatutavoitteet_ sisältä-
vän_ohjelman_toteuttamista_ jatkettiin_
vuonna_2009._Seuraava_toimintaohjel-
ma_luodaan_vuonna_2010._

Rouskis_kannustaa_sidosryhmiään_ym-
päristömyönteiseen_ toimintaan._ Esi-
merkiksi_ jätteiden_ kuljetuskilpailu-
tuksissa_ on_ vaatimuksena_ tiettyjen_
ympäristöön_ vaikuttavien_ reunaehto-
jen_täyttyminen.

Poikkeamat
Suurta_vaaraa_tai_ympäristöhaittaa_ai-
heuttavia_ poikkeamia_ ei_ Rouskiksen_
toiminnassa_ vuonna_ 2009_ esiintynyt._
Myöskään_yhtään_tulipaloa_tai_palon_
alkuja_kaatopaikalla_ei_sattunut._Viral-
lisen_poikkeamaraportin_vaatineita_ta-
pahtumia_oli_kaksi._

Heinäkuussa_ Kiikalan_ jätevedenpuh-
distamon_ sekajätteen_ aluekeräyspis-
teen_ viereen_ oli_ tuotu_ kuorma-au-
tollinen_ jätteitä._ Pisteelle_ oli_ kipattu_
kerralla_1_400_kg_rakennus-_ ja_purku-
jätettä_ sekä_ mm._ käytöstä_ poistettu_
maanalainen_ 3_ 000_ litran_ öljysäiliö._
Rouskis_ ilmoitti_ jätepisteen_väärinkäy-

töksestä_ Salon_ ympäristötoimistoon,_
josta_asiasta_tiedotettiin_edelleen_po-
liisille._

Lokakuussa_Paimion_pienjäteasemalla_
oli_tehty_ilkivaltaa_ja_pieni_määrä_polt-
toöljyä_ oli_ valunut_ sadevesiviemäriin._
Lisäksi_paikkoja_oli_ sotkettu_ ja_ jättei-
tä_heitelty._Asema_siivottiin,_ lisävahin-
got_ehkäistiin_ja_vahingosta_ilmoitettiin_
vesi-_ja_viemärilaitospäivystykseen_sekä_
ympäristösihteerille.

Ympäristövaikutukset
Jätteiden_keräämisestä,_käsittelystä_ja_
loppusijoituksesta_ aiheutuvat_ haitat_
voidaan_nykyaikana_pitää_tehokkaasti_
hallinnassa._ Jätehuollosta_ aiheutuvia_
mahdollisia_haittoja_ovat_mm._jätekul-
jetuksista_ ja_ kaatopaikkasijoitettujen_
jätteiden_ hajoamisesta_ syntyvät_ kas-
vihuonekaasut,_ ravinteita_ ja_ kiintoai-
neita_sisältävä_kaatopaikan_suotovesi,_
hajuhaitat,_roskaantuminen_sekä_hait-
taeläimet._

Korvenmäen_ jäteaseman_ ympäristö-
vaikutuksia_ tarkkaillaan_ ympäristölu-
pamääräysten_sekä_niihin_perustuvan_
Lounais-Suomen_ympäristökeskuksen_
hyväksymän_ tarkkailuohjelman_ mu-
kaisesti.

Ympäristölupa 
Rouskiksen_ Korvenmäen_ jäteasemal-
la_ on_ toimintaansa_ Lounais-Suomen_
ympäristökeskuksen_ myöntämä_ ym-
päristönsuojelulain_ 28_ §:n_ mukainen_
ympäristölupa._ Viimeisin_ luvan_ muu-
tos_myönnettiin_ vuonna_2009._Kemi-
önsaaren_ pienjäteaseman_ ympäristö-
luvan_ on_ myöntänyt_ Kemiönsaaren_
kunnan_ rakennus-_ ja_ ympäristöval-
vontalautakunta_syksyllä_2009._Paimi-
on_pienjäteaseman_ympäristölupa_on_
myönnetty_ vuonna_2004._Perniön_pi-
enjäteaseman_ uusi_ ympäristölupa_ on_
Salon_kaupungin_käsittelyssä.

Ympäristöjärjestelmä
Rouskis_ Oy:n_ toimintajärjestelmä_ si-
sältää_ laatuasioiden_ lisäksi_myös_ym-
päristöstandardin_ ISO_ 14001_ mukai-
sen_ ympäristöasioiden_ johtamisen_
työmenetelmät._ Järjestelmän_ avulla_
hallitaan_ ja_ kehitetään_ järjestelmälli-
sesti_Rouskiksen_ympäristöasioiden_hy-
vää_hoitamista_ja_varmistetaan_yrityk-
sen_ ympäristönsuojeluntason_ jatkuva_
parantaminen._Ympäristöjärjestelmän_
työkaluilla_ varmistetaan_ lainsäädän-
nön_ ja_ muiden_ tahojen_ asettamien_
vaatimusten,_ määräysten_ ja_ odotus-
ten_jatkuva_seuranta_ja_huomioiminen_
sekä_ varmistetaan_ mm._ poikkeamien_
hallittu_dokumentointimenettely.
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Täyttöalueitten liitosrakenteen tiivistäminen, kesä 2008. Kaatopai-
kan vesitiiviit pohjarakenteet toteutetaan siten, ettei laajennusaluei-
den saumaan jää vuotokohtia. 

Rouskis täydentää sopimusperusteista jätteenkuljetusta ylläpitämällä  
sekajätteen aluekeräyspisteitä, jotka joutuvat usein väärinkäytösten 
kohteeksi. Kuva Kiikalan aluekeräyspisteeltä.

4.1 VAIKUTUKSET VETEEN

Korvenmäen_alue_sijaitsee_Kiskonjoen-_
Perniönjoen_ ja_ Uskelanjoen_ päävesis-
töalueiden_rajavyöhykkeellä,_josta_pin-
tavedet_purkautuvat_Uskelanjoen_pää-
vesistöalueen_kautta_mereen._

Lähimpänä_luonnollisena_vesistönä_on_
viereisellä_ valuma-alueella_ sijaitseva_
Lammenjärvi,_joka_sijaitsee_noin_1,5_km__
päässä_Korvenmäen_jäteasemasta.

Pohjaveden_ muodostuminen_ Korven-
mäen_jäteaseman_alueella_on_vähäistä,_
mutta_ rikkonaisuuden_ takia_ kalliope-
rän_vedenläpäisevyys_saattaa_olla_pai-
koitellen_ hyvää._ Jäteasema_ ei_ sijaitse_
luokitellulla_pohjavesialueella._Alueen_
lähimmät_merkittävät_pohjavesialueet_
sijaitsevat_ noin_ 3_ km_ päässä_ jätease-
man_lounaispuolella_ja_noin_2_km_jäte-
asemalta_koilliseen.

Korvenmäen_ jäteasema_ on_ vesienhal-
linnallisesti_rakennettu_niin,_että_likai-
set_ kaatopaikkavedet_ ja_ jätteiden_ kä-
sittelyalueiden_vedet_pidetään_erillään_
alueen_ puhtaista_ vesistä._ Alueen_ kal-
lioihin_ louhitut_ kallistukset_ ja_ kaato-
paikka-alueiden_ vesitiiviit_ pohja-_ ja_

eristerakenteet_ estävät_ likaantuneen_
kaatopaikan_ suotoveden_ pääsyn_ ym-
päristöön.

Korvenmäen_ jäteaseman_alueen_kaa-
topaikkavesiä_sekä_pinta-_ ja_pohjave-
siä_ tarkkaillaan_ ympäristöntarkkai-
luohjelman_ mukaisesti_ neljä_ kertaa_
vuodessa_ otettavilla_ näytteillä,_ jotka_
analysoidaan_ standardoiduin_ mene-
telmin._Vuoden_2009_tulosten_perus-
teella_ alueen_ vesienhallintajärjestel-
mät_ toimivat_ suunnitellusti,_ eikä_ ole_
osoitettavissa,_että_jäteasema_olisi_vai-
kuttanut_alueen_pohja-_tai_pintavesien_
laatuun.

Kaatopaikan suotovedet  
ja jätevedet
Korvenmäen_kaatopaikka-alueen_suo-
tovedet_ sekä_ jätteenkäsittelykenttien,_
toimistorakennusten_ ja_ sosiaalitilojen_
jätevedet_ on_ viemäröity_ Rouskiksen_
tasausaltaaseen,_ josta_ne_pumpataan_
Salon_ kaupungin_ jätevedenpuhdis-
tamolle_ käsiteltäväksi._ Vuonna_ 2009__
jätevedenpuhdistamolle_ toimitettiin_
jätevesiä_käsiteltäväksi_20_000_m3.

Jäteveden_ pH:ta,_ sähkönjohtavuutta_
ja_määrää_seurataan_viikoittain_omin_

mittauksin._ Jäteveden_ pumppaamon_
kaivosta_ otetaan_ tarkkailuohjelman_
mukaiset_ näytteet_ tutkittavaksi_ neljä_
kertaa_vuodessa.

Keskimääräisen_ kuormituksen_ perus-
teella_Salon_kaupungin_jätevedenpuh-
distamolle_ viemäröidyt_ Korvenmäen_
jäteaseman_ suotovedet_ vastasivat_
vuonna_2009

•	 fosforin_osalta_noin_80_asukkaan

•	kokonaistypen_osalta_noin_1280_
asukkaan

•	biologisen_hapenkulutuksen__
osalta_noin_40_asukkaan_jäte-
vesikuormitusta.

Pohjavedet
Korvenmäen_jäteaseman_alueen_pohja-
vesiä_tarkkaillaan_neljä_kertaa_vuodes-
sa_kolmesta_eri_havaintopisteestä_otet-
tavilla_ näytteillä,_ jotka_ analysoidaan_
ympäristöntarkkailuohjelman_ mukai-_
sesti._Pohjavesien_tarkkailutulosten_pe-
rusteella_jäteaseman_toiminnoilla_ei_ole_
ollut_ vaikutusta_ Korvenmäen_ alueen__
pohjavesien_laatuun.

Pintavedet
Ulkopuolisten_ pintavesien_ pääsy_ jäte-
aseman_alueelle_on_estetty_alueen_reu-
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Tarkkailupiste Kokonais- Kokonais- Kiintoaine   BOd7atu COdcr      
 typpi (µg/l) fosfori (µg/l) (mg/l) (mg O2/l) (mg O2/l)

Tasausaltaan_
pumppaamo_ 327_500_ 3_275_ 22.5_ 48.5_ 792.5

Pohjavesiputki Kokonais- Kokonais- Kiintoaine   COdcr       
 typpi (µg/l) fosfori (µg/l) (mg/l) (mg O2/l)

_
P1_ 2_725_ 73.8_ 40.9_ 1
P3_ 290_ 55.5_ 57.3_ 3.2
P4_ 427.5_ 65.3_ 18.4_ 2.2

Tarkkailupiste Kokonais- Kokonais- Kiintoaine   COdcr       
 typpi (µg/l) fosfori (µg/l) (mg/l) (mg O2/l)

_
Yläpuolinen_piste_ 743.3_ 28_ 8.2_ 58
Alapuolinen_piste_ 802.5_ 17.5_ 5.5_ 32.3

noilla_sijaitsevilla_reuna-_ja_niskaojilla,__
joihin_ johdetaan_ myös_ jäteaseman_
alueella_muodostuvat_puhtaat_valuma-
vedet._Ojia_pitkin_puhtaat_vedet_kulkeu-
tuvat_Airankätkyojan_kautta_etelään.

Korvenmäen_ jäteaseman_ pintavesiä_
tarkkaillaan_jäteaseman_ala-_ja_yläpuo-
lelta_otettavin_näyttein,_jotta_nähdään_
jäteaseman_mahdollinen_vaikutus_ve-
denlaatuun._Kaatopaikan_suotovesien_
pääsy_maastoon_havaittaisiin_ jätease-
man_ alapuolisessa_ tarkkailupistees-
sä_ kohonneena_ ammoniumtyppipi-
toisuutena._ Korvenmäen_ jäteaseman_

toimintojen_ ei_ ole_ havaittu_ vaikutta-
neen_alueen_pintavesien_laatuun.

Rouskis_Oy:llä_oli_korkeimman_hallin-
to-oikeuden_määräämä_ruoppausvel-
voite_ Airankäytkyojaan_ vuonna_ 1972_
padottuun_ virkistyskäytössä_ olevaan_
lampeen._ Lampeen_ kulkeutui_ olete-
tusti_ kiintoainesta_ Korvenmäen_ jäte-
aseman_ rakentamisesta_ 1990-luvul-
la._Rouskis_ruoppasi_ lammen_vuoden_
2009_tammi-helmikuussa._Ruoppaus-
massat_läjitettiin_Korvenmäen_jätease-
man_alueelle.

4.2  VAIKUTUKSET ILMAAN

Kaatopaikkakaasu
Korvenmäen_kaatopaikalla_muodostu-
va_kaasu_kerätään_talteen_ja_johdetaan_
biokaasuvoimalalle,_ jossa_ siitä_ tuo-_
tetaan_sähköä_ja_lämpöä_mikroturbii-
nien_avulla._Tuotetulla_sähköllä_kate-
taan_ jäteaseman_ omaa_ kulutusta_ ja_
ylimääräinen_sähkö_myydään._

Vuonna_2009_Korvenmäen_jäteaseman_
sähköverkossa_toteutettiin_muutostyöt,_
jotka_mahdollistivat_ ylimääräisen_ tuo-
tetun_sähkön_siirron_valtakunnan_verk-

Kaatopaikan suotoveden tutkimustulosten keskiarvot vuonna 2009 

Korvenmäen pohjavesien tutkimustulosten keskiarvot vuonna 2009

Korvenmäen pintavesien tutkimustulosten keskiarvot vuonna 2009
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koon._Lisäksi_Korvenmäen_jäteaseman_
biokaasuvoimalaan_asennettiin_ toinen_
65_ kW_ tehoinen_ mikroturbiiniyksikkö,_
jolla_ varauduttiin_ kaasunkeräysjärjes-
telmästä_saatavan_kaatopaikkakaasun_
määrän_kasvuun_tulevaisuudessa.

Kaatopaikalla_ orgaanisen_ jätteen_ ha-
pettomassa_hajoamisessa_muodostuva_
kaatopaikkakaasu_sisältää_metaania_ja_
hiilidioksidia,_jotka_ovat_haitallisia_kas-
vihuonekaasuja._ Muodostuneen_ kaa-
topaikkakaasun_sisältämän_metaanin_
laskennallinen_määrä_vuonna_2009_oli_
820_tonnia,_jonka_ilmastovaikutus_vas-
taisi_ 17_ 220_ CO2_ ekvivalenttitonnia._
Määrä_on_laskettu_ympäristöhallinnon_
metaanilaskentamallilla_ja_perustuu_jä-
temäärätietietoihin._

Haju, pöly ja roskaantuminen
Korvenmäen_jäteaseman_haju_ja_pöly-
päästöt_ ovat_ paikallisia_ ja_ sääoloista_
riippuvaisia._ Kaatopaikalla_ jätteiden_
hapettomassa_ hajoamisessa_ syntyvä_
kaasu_kerätään_ja_hyödynnetään,_mikä_
vähentää_kaatopaikan_aiheuttamia_ha-

jupäästöjä._ Korvenmäen_ jäteaseman_
ympäristön_roskaantumisen_ja_haju-_ja_
pölypäästöjen_ ehkäisemiseksi_ avoin-
na_oleva_jätetäyttö_pidetään_mahdolli-
simman_pienenä_ja_peitetään_nopeasti._
Lisäksi_ jätepenkka_ tiivistetään_ tehok-
kaasti_ kaatopaikkajyrällä._ Voimak-
kaasti_pölyävät_tai_erityisiä_hajuhaitto-
ja_ aiheuttavat_ jätteet_ vastaanotetaan_
erityisjätekaivantoon_ ja_peitetään._ Jä-
tekuormista_ ja_ kaatopaikalta_ tuulen_
mukana_lähiympäristöön_leviäviä_ros-
kia_siivotaan_keräämällä.

4.3 MELU JA HAITTAELÄIMET

Melu
Korvenmäen_ jäteaseman_ meluvaiku-
tukset_muodostuvat_jäteasemalle_suun-
tautuvasta_ liikenteestä,_ jätekuormien_
purkamisesta,_ kaatopaikkajyrästä_ ja_
pyöräkuormaajasta,_ sekä_ jätteenkä-
sittelytoiminnoista_kuten_ajoittaisesta_
betonin_ murskauksesta_ ja_ puujättei-
den_haketuksesta._

Vuoden_ 2009–2010_ vaihteessa_ Rous-
kiksen_ alueelta_ louhittiin_ ja_ murskat-
tiin_kalliota,_mikä_aiheutti_jäteaseman_
normaaleista_toiminnoista_poikkeavaa_
melua.

Haittaeläimet
Korvenmäen_ jäteaseman_ haittaeläin-
ten_ määrää_ rajoitetaan_ tiivistämällä_
jätetäyttöä_40_tonnin_painoisella_kaa-
topaikkajyrällä,_ pitämällä_ jätetäytön_
pinta-ala_ mahdollisimman_ pienenä_
sekä_käyttämällä_teollisuuden_jätteitä_
ja_maa-aineksia_jätetäytön_päivittäises-
sä_peitossa._Lisäksi_biojätteen_lajittelu_
jätteen_syntypaikalla_vähentää_haitta-
eläinten_määrää_kaatopaikalla._Jyrsijöi-
den_määrää_rajoitetaan_kattavalla_mo-
nitorointiasemaverkostolla._ Vuoden_
2009_lopulla_suoritettiin_ylimääräinen_
myrkytys._Haittalintujen_metsästykses-
tä_jäteaseman_alueella_on_sovittu_pai-
kallisen_metsästysseuran_kanssa,_ja_lin-
tujen_pyynti_on_suunnitelmallista._

Sähköverkon muutostöiden ansiosta mikroturbiinien avulla tuotettu 
ylimääräinen sähkö voidaan syöttää valtakunnan verkkoon.

Biojätteen erilliskeräys ja kompostointi vähentävät haittaeläinten 
määrää kaatopaikalla.
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Muu	myynti	

5 TALOUdELLINEN VASTUU

Salon_kaupungin_tytäryhtiö._Muutok-
sen_myötä_yhtiöjärjestystä_ja_osakasso-
pimusta_muutettiin.

Yhtiön tulos
Vuonna_2009_elettiin_taantumakautta._
Tämä_ei_kuitenkaan_suuresti_vaikutta-
nut_yhtiön_liikevaihtoon._

Liikevaihtoa_kertyi_3,83_milj._€_(3,48_
milj._ €_ v._ 2008)._ Kasvua_ edellisvuo-
teen_oli_10,1_%_eli_n._348_t€._Asumis-
toiminnan_ jätteiden_ kulkeutuminen_
muualle_kuin_Rouskiksen_vahvistamiin_
vastaanottopaikkoihin_ aiheutti_ tulo-
jen_menetystä_ ja_heikensi_Rouskiksen_
taloutta._Jäteveroa_vuonna_2009_yhtiö_
maksoi_711_t€.

Tilikauden_tulos_oli_141_642,26_€_tap-
piollinen._ Tilikauden_ tappio_ katettiin_
edellisten_vuosien_voittovaroista._

Investoinnit
Vuoden_ aikana_ investointien_ määrä_
oli_ yhteensä_ 442_ t€_ (1,99_ milj._ €_ v._
2008)._ Investointeihin_ saatiin_ tukea_
197_ t€_ kauppa-_ ja_ teollisuusministe-
riöltä._ Suurimpia_ investointikohtei-
ta_ olivat_ toisen_ mikroturbiiniyksikön_
hankinta_ja_sähköverkon_muutostyöt,_
jotka_ mahdollistavat_ ylimääräisen_
tuotetun_ sähkön_ siirron_ valtakunnan_
verkkoon._Lisäksi_uudistettiin_yrityksen_
taloushallinnon_tietojärjestelmiä.___

Lainaa_ nostettiin_ pääasiassa_ inves-
tointien_kattamiseen_750_t€._

Vuosikatsaus 200922

Rouskiksen_ tavoitteena_ on_ jätehuol-
topalveluiden_tuottaminen_taloudelli-
sesti_ ja_tehokkaasti._Yhtiö_ei_tavoittele_
toiminnallaan_voittoa_eikä_jaa_osinkoa_
vaan_toimii_omakustannusperiaatteel-
la._Palveluiden_tuottamiseen_ei_käytetä_
verorahoja._Toiminta_katetaan_pääasi-
allisesti_ jätteenkäsittelymaksuista_saa-
tavilla_tuloilla.

Hankinnat_ tehdään_ kokonaistalou-
dellisesti_ julkisina_hankintoina_ottaen_
huomioon_laatu-,_ympäristö-_ja_turval-
lisuustekijät._

Salon_ ja_ ympäryskuntien_ kuntaliitos_
aiheutti_ muutoksen_ yhtiön_ omistus-
pohjassa,_sillä_Salon_kaupungin_omis-
tusosuus_nousi_liitoksen_myötä_72_pro-
senttiin._Näin_ollen_Rouskis_Oy:stä_tuli_

Tulot vuonna 2009
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										Toimitilakulut	

																	Kone-	ja	kalustokulut		

																						Matkakulut		
																						Edustuskulut		
																						Markkinointikulut		
																						Tutkimus-	ja	kehityskulut		

																															Hallintokulut		

									Jätevero		

TULOS

_Rahayksikkö_EURO_  1.1.2009–31.12.2009 1.1.2008–31.12.2008

_LIIKEVAIHTO_ _ 3_825_837,86_ 3_477_456,31
_ _ _
_Liiketoiminnan_muut_tuotot_ _ 16_733,34_ 238,00
_Materiaalit_ja_palvelut_ _ _
______Aineet,_tarvikkeet_ja_tavarat_ _ _
___________Ostot_tilikauden_aikana_ _ -47_140,56_ -32_742,88
___________Varastojen_lisäys_/_vähennys_ _ 307,78_ 2_792,31
______Ulkopuoliset_palvelut_ _ -786_463,60_ -609_820,15
_ _ -833_296,38_ -639_770,72
_Henkilöstökulut_ _ _
______Palkat_ja_palkkiot_ _ -787_886,74_ -666_103,07
______Henkilösivukulut_ _ _
___________Eläkekulut_ _ -133_730,66_ -113_074,93
___________Muut_henkilösivukulut_ _ -51_052,11_ -51_774,34
_ _ -972_669,51_ -830_952,34
_Poistot_ja_arvonalentumiset_ _ _
______Suunnitelman_mukaiset_poistot_ _ -573_093,47_ -573_369,90
_ _ -573_093,47_ -573_369,90
_ _ _
_Liiketoiminnan_muut_kulut_ _ -1_524_609,26_ -1_547_668,82
_ _ _
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)_ _ -61_097,42_ -114_067,47
_ _ _
_Rahoitustuotot_ja_-kulut_ _ _
______Muut_korko-_ja_rahoitustuotot_ _ _
___________Muilta_ _ 6_444,24_ 12_480,66
______Korkokulut_ja_muut_rahoituskulut_ _ _
___________Muille_ _ -87_520,12_ -140_595,02
_ _ -81_075,88_ -128_114,36
_ _ _
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ _ -142_173,30_ -242_181,83
_ _ _
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-   
 SIIRTOJA JA VEROJA _ -142_173,30_ -242_181,83
_ _ _
_Tilinpäätössiirrot_ _ _
______Poistoeron_lisäys_(-)_tai_vähennys_(+)_ _ 500,00_ 147_000,00
_ _ 500,00_ 147_000,00
_ _ _
_Tuloverot_ _ _
______Tilikauden_verot_ _ 31,04_ 203,37
_ _ 31,04_ 203,37
_ _ _
 TILIKAUdEN VOITTO (TAPPIO)_ _ -141_642,26_ -94_978,46
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TASE
Rahayksikkö_EURO_ _ 31.12.2009 31.12.2008

 V  A  S  T  A  A  V  A  A   
           PYSYVÄT VASTAAVAT   
           Aineettomat_hyödykkeet_ _ _
_____________________Aineettomat_oikeudet_ _ 43_938,11_ 25_411,40
_ _ 43_938,11_ 25_411,40
___________Aineelliset_hyödykkeet_ _ _
_____________________Maa-_ja_vesialueet_ _ _
_______________________Omistetut_ _ 145_559,83_ 120_176,22
_______________________Vuokraoikeudet_ _ 15_088,49_ 15_088,49
_____________________Rakennukset_ja_rakennelmat_ _ _
_______________________Omistetut_ _ 935_533,59_ 1_294_147,77
_____________________Koneet_ja_kalusto_ _ 739_985,07_ 488_911,94
_____________________Muut_aineelliset_hyödykkeet_ _ 3_131_278,30_ 3_395_852,10
_____________________Ennakkomaksut_ja_keskener._hankinnat__ 0,00_ 184_137,75
_ _ 4_967_445,28_ 5_498_314,27
_ _ 5_011_383,39_ 5_523_725,67
_ _ _
           VAIHTUVAT VASTAAVAT   
___________Vaihto-omaisuus_ _ _
_____________________Valmiit_tuotteet/Tavarat_ _ 7_697,04_ 7_389,26
_ _ 7_697,04_ 7_389,26
___________Saamiset_ _ _
________________Lyhytaikaiset_ _ _
_____________________Myyntisaamiset_ _ 677_203,12_ 483_179,65
_____________________Saamiset_saman_kons._yrityksiltä_ _ 6_836,41_ 0,00
_____________________Siirtosaamiset_ _ 141_647,70_ 38_894,00
_ _ 825_687,23_ 522_073,65
_ _ _
___________Rahat_ja_pankkisaamiset_ _ 138_180,34_ 81_040,64
_ _ 971_564,61_ 610_503,55
_ _ _
 VASTAAVAA YHTEENSÄ  5 982 948,00 6 134 229,22
 
V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A   
           OMA PÄÄOMA   
    _______Osakepääoma_ _ _
_____________________Osakepääoma_ _ 1_072_700,00_ 1_072_700,00
_____________________Osakepääoman_korotus_ _ 85_000,00_ 0,00
_ _ 1_157_700,00_ 1_072_700,00
___________Ylikurssirahasto_ _ 25_361,74_ 25_361,74
___________Edellisten_tilikausien_voitto_(tappio)_ _ 3_089,26_ 98_067,72
___________Tilikauden_voitto_(tappio)_ _ -141_642,26_ -94_978,46
_ _ _
_ _ 1_044_508,74_ 1_101_151,00
_ _ _
           TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
                   __Poistoero_ _ 64_470,52_ 64_970,52
  64 470,52 64 970,52
           PAKOLLISET VARAUKSET   
_____________________Muut_pakolliset_varaukset_ _ 739_986,97_ 678_812,97
  739 986,97 678 812,97
   
           VIERAS PÄÄOMA   
         __Pitkäaikainen_ _ _
_____________________Lainat__rahoituslaitoksilta_ _ 2_768_774,24_ 2_703_525,94
_ _ 2_768_774,24_ 2_703_525,94
___________Lyhytaikainen_ _ _
_____________________Lainat_rahoituslaitoksilta_ _ 681_763,34_ 893_474,41
_____________________Ostovelat_ _ 318_681,20_ 253_374,92
_____________________Velat_saman_konsernin_yrityksille_ _ 23_087,27_ 0,00
_____________________Muut_velat_ _ 169_337,38_ 259_215,72
_____________________Siirtovelat_ _ 172_338,34_ 179_703,74
_ _ 1_365_207,53_ 1_585_768,79
_ _ 4_133_981,77_ 4_289_294,73
   
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ  5 982 948,00 6 134 229,22
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6  TUNNUSLUVUT

TALOUS  

Toimialueen_asukasluku_ asukasta_ 75_485

Alueen_ulkopuolisia_kesäasukkaita____ asukasta____ 20_000_

Liikevaihto/vakituinen_asukas__ euroa/asukas_ 51

____Ostetut_palvelut_(ulkoistettujen_palveluiden_liikevaihto),_

____osuus_liikevaihdosta_ prosenttia_ 20,6_

____Henkilöstökulut_liikevaihdosta_ prosenttia_ 25

____Jäteveron_osuus_liikevaihdosta_ prosenttia_ 19

____Poistojen_osuus_liikevaihdosta_ prosenttia_ 15

Liiketulos_liikevaihdosta_ prosenttia_ -1,6

Nettotulos_liikevaihdosta__ prosenttia_ -3,7_

Taseen_loppusumma_ euroa_ 5_982_948

Liikevaihto/taseen_loppusumma_ _ 0,64

_ _

HENKILÖSTÖ  

Henkilökunnan_määrä_ henkilöä_ 25

___Naisten_osuus_ prosenttia_ 68

___Miesten_osuus_ prosenttia_ 32

Keskimääräinen_ikä_ vuotta_ 39

Henkilötyövuodet_yhteensä_ henkilötyövuotta_ 24,1

Määräaikaisten_osuus_ prosenttia_ 23

Vuokratyövoiman_käyttö_ henkilötyövuotta_ 0

Keskimääräinen_vaihtuvuus_ _ 0,14

Työsuhteen_keskimääräinen_pituus_ vuotta_ 4,9

Koulutus,_ylempi_korkeakoulututkinto_ prosenttia_ 16

Koulutus,_ammattikorkeakoulu_ja_opisto_ prosenttia_ 48

Koulutus,_peruskoulu_ja_muu_ prosenttia_ 36

Työtapaturmat_ kappaletta_ 0

Tapaturmapoissaolot_ päivää/henkilötyövuotta_ 0

Sairauspoissaolot_ päivää/henkilötyövuotta_ 9,5
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MATERIAALIVIRRAT  

Vastaanotetut jätemäärät (jätelaitoksen_hallintaan)_ _

Kokonaisjätemäärä_ tonnia_ 73_196

___1__Yhdyskuntajäte_ tonnia_ 24_125

_______1.1__Sekalainen_yhdyskuntajäte_ kiloa/asukas_ 253,8

_______1.2__Erilliskerätty_biojäte_ kiloa/asukas_ 28,0

___2__Maa-_ja_kiviainesjäte_ tonnia_ 30_901

___3__Rakennusjäte_ tonnia_ 3_909

___4__Tuotantotoiminnanjäte_ tonnia_ 14_261

Lietteet,_nestemäiset_jätteet,_sakat_ tonnia_ 445

Ongelmajätteet_ tonnia_ 898

Tuottajavastuujätteet_ tonnia_ 1_174

Käsittely ja hyödyntäminen_ _

Yhdyskuntajätteestä_hyödyntämiseen_yht._ prosenttia_ 19

Yhdyskuntajätteestä_materiaalihyödyntämiseen_ prosenttia_ 17

Yhdyskuntajätteestä_energiahyödyntämiseen_ prosenttia_ 3

Yhdyskuntajätteestä_kaatopaikalle_ prosenttia_ 80

Peittoaine/jätemäärä_(peittoainesuhde)_ _ 1,3

_ _

YMPÄRISTÖ  

Ilmastovaikutus,_syntynyt_kaatopaikkakaasu_ tonnia_(CO2-ekv)_ 17_220

Jätevedet Salon kaupungin puhdistamolle_ _

Kokonaistyppikuormitus_(N)_ AVL_ 1_280

Kokonaisfosforikuormitus_(P)_ AVL_ 80

BOD7-kuormitus_ AVL_ 40

COD-kuormitus_ kiloa_ 15_850

Jäteveden_BOD/COD_-suhde_ _ 0,1

Vesien tarkkailu_ _

Näytteenottotiheys,_jätevedet_(suotovedet_ym.)_ kertaa/piste_ 4

Näytteenottotiheys,_pohjavedet_ kertaa/piste_ 4

Näytteenottotiheys,_pintavedet_ kertaa/piste_ 4

Analyysejä_keskimäärin,_jätevedet_ analyysiä/piste_ 55

Analyysejä_keskimäärin,_pohjavedet_ analyysiä/piste_ 71

Analyysejä_keskimäärin,_pintavedet_ analyysiä/piste_ 46



ALSU
Alueellinen_ jätesuunnitelma._ Jätelain_mukaan_Suomen_on_
laadittava_alueelliset_ jätesuunnitelmat._Alueelliset_ympäris-
tökeskukset_ laativat_ALSU:t._Jätesuunnitelmassa_on_esitet-
tävä_ jätteitä_ ja_ jätehuollon_nykytilaa_koskevat_ tiedot_ sekä_
asetetut_kehittämistavoitteet_ja_niiden_saavuttamiseksi_tar-
peelliset_toimet.

Biojäte
Muodostuu_elintarvike-,_ ruoka-_ ja_puutarhajätteestä._Ha-
joaa_aerobisesti_tai_anaerobisesti.

Biokaasu
Biokaasu_on_orgaanisen_aineen_hajoamisen_tuloksena_synty-
vää_metaanista_ja_hiilidioksidista_koostuvaa_kaasua._Muun_
muassa_ kaatopaikoilla_ syntyvää_ kaatopaikkakaasua_ sekä_
mädätyksessä_syntyvää_kaasua_kutsutaan_biokaasuksi.

Ekomaksu
Asunto-_tai_asukaskohtainen_kiinteä_vuosimaksu,_jolla_ka-
tetaan_mm._yleisiä_ongelmajäte-,_neuvonta-_ja_aluekeräys-
palveluja,_joista_ei_erikseen_peritä_maksua.

Ekvivalenttitonni
Yhteismitta,_jonka_avulla_voidaan_laskea_yhteen_eri_kasvihuo-
nekaasupäästöjen,_kuten_metaanin,_vaikutus_kasvihuoneil-
miön_voimistumiseen.

ELSU
Etelä-_ja_Länsi-Suomen_jätesuunnitelma_on_Hämeen,_Kaak-
kois-Suomen,_Lounais-Suomen,_Länsi-Suomen,_Pirkanmaan_
ja_Uudenmaan_ympäristökeskusten_toimialueiden_yhteinen_
jätehuollon_kehittämissuunnitelma._

7  LYHENTEET JA KÄSITTEET 

Energiahyödyntäminen
Jätteen_poltto,_jossa_jätteen_energiasisältö_muunnetaan_läm-
möksi_ja/tai_sähköksi.

Esikäsittely
Jätteen_laitosmainen_käsittely_sen_haitallisuuden_vähentämi-
seksi,_jatkokäsittelyn_helpottamiseksi_tai_materiaali-_ja_ener-
giahyödyntämisen_tehostamiseksi.

Hyödyntäminen
Hyödyntämisen_ tarkoituksena_on_ottaa_ talteen_ ja_hyöty-
käyttöön_jätteen_sisältämä_aine_tai_energia.

Hyötyjätepiste
Hyötyjätepiste_on_keräyspaikka,_jossa_kerätään_hyödynnet-
täviä_jätelajeja,_kuten_metallia,_lasia,_paperia_ja_kartonkia.

Jälkihoito
Käytöstä_ poistetun_ tai_ poistettavan_ kaatopaikan_ peittä-
minen,_ ympäristövaikutusten_ seuraaminen_ ja_ haittojen__
torjunta._Jälkihoito_pitää_sisällään_muun_muassa_suotove-
sien_ja_kaatopaikkakaasun_keräyksen_ja_käsittelyn.

Järjestetty jätteenkuljetus
Jätelain_mukaan_kunnan_on_järjestettävä_yhdyskuntajätteen_
jätteenkuljetus_ joko_yksityisiä_yrityksiä_kilpailuttamalla_tai_
sopimusperusteisena_(Jätelaki_10§).

Jätehuolto
Jätelain_mukainen_toiminta,_joka_sisältää_jätteen_keräyksen,_
kuljetuksen,_hyödyntämisen_ja_loppusijoituksen_sekä_käsitte-
lypaikan_tarkkailun_että_jälkihoidon.
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Jätelaitos
Kunnan_ jätehuoltovastuiden_ järjestämiseksi_ perustettu_
paikallinen_tai_useamman_kunnan_alueellinen_toimintayk-
sikkö._Usein_kuntien_omistama_osakeyhtiö,_ liikelaitos_ tai_
kuntayhtymä.

Jätteen poltto
Poltto_on_termistä_prosessointia_hapellisissa_olosuhteissa._
Jätteen_poltossa_jätteen_energia_hyödynnetään_lämpönä_ja/
tai_sähkönä.

Jätteen synnyn ehkäisy
Toimintaa,_ jonka_tarkoituksena_on_vähentää_jätteeksi_pää-
tyvien_tuotteiden_määrää_ja_haitallisuutta_jo_ennen_kuin_jäte_
on_syntynyt.

Kaatopaikka
Kaatopaikka_on_kierrätyksen_ja_hyödyntämisen_jälkeen_jäljel-
le_jäävien_jätteiden_loppusijoituspaikka.

Keräys
Jätteiden_kokoaminen_kuljetusta_varten_keräysvälineisiin.

Keräysväline
Keräysväline_on_kiinteistöllä_ tai_aluekeräyspaikassa_oleva_
jäteastia_tai_säiliö.

Kierrätys
Toimintaa,_jonka_tarkoituksena_on_ottaa_talteen_jäte_mate-
riaalina_uudelleen_käytettäväksi.

Kierrätyspolttoaine (RdF, REF)
Yhdyskuntien_ ja_yritysten_polttokelpoisista,_syntypaikoilla_
lajitelluista_ jätteistä_mekaanisella_käsittelyprosessilla_val-
mistettu_jätepolttoaine.

Kilpailutus
Kuntien_jätelaitokset_hankkivat_palveluja_julkisista_hankin-
noista_annetun_ lainsäädännön_mukaisesti_yksityisiltä_yri-
tyksiltä_kilpailuttamalla._Yleisesti_kilpailutettuja_toimintoja_
ovat_ jätteiden_kuljetukset,_konetyöt_sekä_erilaiset_hyödyn-
tämispalvelut.

Kompostointi
Kiinteän_ biohajoavan_ materiaalin_ aerobista_ hajottamista_
mikrobien_avulla_hallituissa_oloissa._Lopputuotteena_synty-
vää_multaa_voidaan_hyödyntää_maanparannusaineena_sekä_
lannoitteena.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus
Järjestetty_jätteenkuljetus_(Jätelaki_10§),_ jossa_kunnan_vas-
tuulla_ olevan_ yhdyskuntajätteen_ kuljetus_ on_ alueellises-
ti_kilpailutettu_ja_keräysreittien_logistiikka_näin_suunniteltu_
mahdollisimman_tehokkaaksi,_kustannukset_sekä_ympäris-
tövaikutukset_minimoiden.

Loppusijoitus
Loppusijoitus_ on_ toiminto,_ jossa_ hylättävät_ jätelajit_ pysy-
västi_sijoitetaan_kaatopaikkaan._Loppusijoitukseen_ohjautu-
vat_sellaiset_jätelajit,_joille_ei_ole_enää_hyödyntämismahdol-
lisuuksia_tai_ joiden_turvallinen_käsittely_edellyttää_välitöntä_
peittämistä.

Monitorointiasema
Monitorointiasema_on_haittaeläinten_torjunnassa_käytettä-
vä_myrkytin._

Mädätys eli biokaasutus
Orgaanisen_aineen_hajottamista_hapettomissa_olosuhteis-
sa_toimivien_mikro-organismien_avulla._Hajoamisen_loppu-
tuotteena_syntyy_biokaasua._Prosessin_sivutuotteena_syntyy_
lisäksi_mädätysjätettä,_ josta_voidaan_erottaa_erikseen_kiin-
toaine_ja_neste.



Vuosikatsaus 200929

Ongelmajäte
Jäte,_joka_kemiallisen_tai_muun_ominaisuutensa_takia_voi_ai-
heuttaa_erityistä_vaaraa_tai_haittaa_terveydelle_tai_ympäris-
tölle._ Tällaisia_ ominaisuuksia_ ovat_ muun_ muassa_ syttyvä,_
syövyttävä_tai_myrkyllinen.

Pintarakenne
Kaatopaikan_pinnan_suojausrakenne,_joka_pitää_kaatopaik-
ka-alueen_puhtaat_pintavedet_erillään_jätteestä_sekä_likaisis-
ta_kaatopaikan_suotovesistä.

Pohjarakenne
Kaatopaikan_ pohjan_ vesitiivis_ suojausrakenne,_ joka_ estää_
haitta-aineiden_ siirtymisen_ jätetäytöstä_ pohjaveteen_ tai_
maaperään.

Rinnakkaispoltto
Jätteen_energiahyödyntämistä_pääpolttoaineen_ohessa_voi-
malaitoksissa._Rinnakkaispoltto_soveltuu_parhaiten_kierrä-
tyspolttoaineen_ja_erikseen_kerättyjen_polttoon_soveltuvien_
jätteiden_energiahyödyntämisessä._Rinnakkaispoltossa_voi-
malaitokseen_sovelletaan_jätteenpolton_vaatimuksia.

SER
Sähkö-_ ja_ elektroniikkalaiteromulla_ tarkoitetaan_ käytöstä_
poistettuja_sähkö-_ja_elektroniikkalaitteita._Kotitalouksista_
muodostuvan_sähkö-_ja_elektroniikkaromun_jätehuolto_kuu-
luu_tuottajien_vastuulle.

Sopimusperusteinen jätteenkuljetus
Jätelain_poikkeussäädös,_joka_vaatii_kunnan_erillistä_päätös-
tä._Kukin_kiinteistö_tekee_erikseen_jätteenkuljetussopimuk-
sen_kuljetusyrittäjän_kanssa._

Syntypaikkalajittelu
Kiinteistöllä_tapahtuvaa_yhdyskuntajätteiden_lajittelua_hyö-
dyntämiseen_tai_käsittelyyn_meneviin_jätejakeisiin.

Tuottajavastuu
Tuottajavastuulla_tarkoitetaan_erikseen_päätettyjen_tuottei-
den_osalta_kaupan_ja_teollisuuden_velvollisuutta_huolehtia_
niistä_syntyvien_jätteiden_uudelleenkäytön,_hyödyntämisen_
ja_muun_jätehuollon_järjestämisestä_sekä_niistä_aiheutuvista_
kustannuksista._Suomessa_tuottajavastuu_koskee_pakkauk-
sia,_paperia,_sähkö-_ja_elektroniikkalaiteromua,_loisteputkia,_
renkaita,_ajoneuvoja_sekä_akkuja_ja_paristoja.

Tuottajayhteisö
Tuottajavastuun_hoitamiseksi_kauppa_ja_teollisuus_ovat_pe-
rustaneet_yhteisiä_tuottajayhteisöjä._Tuottajayhteisöt_perivät_
kierrätysmaksun_usein_tuotteiden_oston_yhteydessä._Näillä_
maksuilla_hoidetaan_tuottajavastuun_alaisten_tuotteiden_jä-
tehuollon_kustannukset.

Uudelleenkäyttö
Uudelleenkäyttö_on_toiminto,_jossa_tuotteita_käytetään_uu-
destaan_samassa_tai_uudessa_käyttötarkoituksessa._

VALTSU
Valtakunnallisessa_jätesuunnitelmassa_esitetään_toimia,_joil-
la_edistetään_luonnonvarojen_järkevää_käyttöä,_kehitetään_
jätehuoltoa_sekä_ehkäistään_jätteistä_aiheutuvia_vaaroja_ja_
ympäristö-_ja_terveyshaittoja._Suunnitelma_sisältää_Suomen_
jätehuollon_päämäärät_ja_tavoitteet_vuoteen_2016_sekä_kes-
keiset_toimet_niiden_saavuttamiseksi._Valtioneuvosto_hyväk-
syi_jätesuunnitelman_10.4.2008.

Yhdyskuntajäte 
Yhdyskuntajätettä_on_asumisessa_syntyvä_ jäte_(kotitalous-
jäte)_sekä_ominaisuudeltaan,_koostumukseltaan_ja_määräl-
tään_siihen_rinnastettava_hallinto-,_palvelu-_ ja_elinkeinotoi-
minnan_jäte.
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