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1.1  JOhTAJAN KATSAUS

Vuosi 2010 sujui kokonaisuudessaan 
hyvin. Etenkin vuoden 2010 alkua lei-
masi talouden epävarmuus, joka hei-
jastui koko yhtiön toimintaan. Rous-
kiksen vastaanottoon tuotu kuntien 
vastuulla oleva yhdyskuntajätemää-
rä vähentyi, vaikka muualla Suomes-
sa jätemäärät olivat kääntyneet taan-
tuman pienen notkahduksen jäljiltä jo 
selkeään nousuun. Ekomaksun hylkää-
minen eväsi Rouskiksen vastuulla ole-
vien kuntalaisten peruspalveluiden ra-
hoitukselta vaihtoehtoisen ratkaisun.  
Näiden seurauksena aloitettiin kevät-
talvella talouden tasapainotustoimet.

Rouskiksen pitkäjänteinen kehitystyö 
alueen jätehuollon ja palveluiden hy-
väksi jatkui. Taloudellisista ongelmista 
huolimatta Korvenmäen jäteaseman 
ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely ja asemakaavoitustyö etenivät 
suunnitelmallisesti. Paimiossa sekajät-
teen sopimusperusteista jätteenkulje-
tusta alettiin kesäkuussa paikata kun-
nan järjestämällä kiinteistökohtaisella 
keräyksellä. Sauvo päätti vastaavasta 
muutoksesta vuoden 2010 lopussa. 

Vuoden 2010 aikana Rouskis osti palve-
luita ja teki läheistä yhteistyötä yli 50 yri-

tyksen kanssa, joista suurin osa oli pai-
kallisia. Rouskiksen ja Ekokem-Palvelu 
Oy:n yhteistyösopimus allekirjoitettiin 
joulukuussa. Biojätteiden etanolilaitok-
sen alustavat selvitykset käynnistettiin 
yhdessä ST 1 Biofuels Oy:n kanssa. 

Rouskis sai yhdessä omistajakun-
tien kanssa jätepoliittisen työn hyväl-
le alulle vuoden 2010 aikana. Jätelain 
uudistukseen liittyvät asiat piti ottaa 
huomioon myös jätepoliittisen ohjel-
man työstämisessä. Jätepoliittiseen 
ohjelmaan kirjatut jätehuollon toteu-
tuksen tavoitteet tullaan asettamaan 
jätteiden hyödyntämisen osalta erit-
täin korkealle päästöt ja kokonaisuus 
huomioiden.

Vuoden 2010 liikevaihdoksi muodos-
tui 4,4 milj. euroa. Yhtiön talous ko-
hentui loppuvuoden aikana käsittelyyn 
saatujen teollisuus- ja yritysjäte-eri-
en ansiosta. Asumisen ja julkisen toi-
minnan jätteiden määrä pysyi koko 
vuoden samalla alentuneella tasol-
la. Vaikka tilikauden tulos oli lopulta 
positiivinen, ei perustoiminnan rahoi-
tus ole edelleenkään kunnossa. Talou-
dessa tulee päästä tilanteeseen, jossa 
kunnan vastuulla olevan jätehuollon 
tulopohja vastaa palvelun tuottami-
sesta syntyviä kuluja.  

1 ROUSKIS OY

Vuosi 2010 oli Rouskiksen sisäisesti 
vahvalle työyhteisölle kehittyvän ja mo-
nitahoisen toiminnan kannalta työn-
täyteinen. Vuosi oli kuitenkin henkilö-
kunnalle henkisesti kuluttava ulkoisesti 
epävakaan toimintaympäristön ta-
kia. Henkilökunnan on vaikea ymmär-
tää ulkoista perusteetonta arvostelua, 
koska Rouskis toimii annettujen teh-
tävien, sopimusten ja lainsäädännön 
mukaisesti.

Kiitän kaikkia asiakkaita, yhteistyö-
kumppaneita, yhtiön omistajia, hal-
litusta ja henkilökuntaa vaikeuksien 
kautta saavutetusta hyvästä tuloksesta 
vuonna 2010. Toivon vielä parempaa 
vuotta 2011. Samalla uskon siihen, 
että hyvä sekä tehokas toimintamme 
saa vielä ansaitsemansa arvostuksen.

 
Jukka heikkilä
toimitusjohtaja
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TAPAhTUMIA VUODELTA 2010 

TAMMIKUU

hUhTIKUU 

hEINÄKUU

LOKAKUU

hELMIKUU

TOUKOKUU

ELOKUU

MARRASKUU

MAALISKUU

KESÄKUU

SYYSKUU

JOULUKUU

•	Uusi kirjanpito-ohjelmisto käyttöön  
1.1. alkaen 

•	 YVA: ohjausryhmän kokous 20.1. 

•	Uusi hyötyjätepiste Salon  
Viitanlaaksoon 27.1.

•	Korvenmäen jäteaseman ja Paimion 
pienjäteaseman lauantaiaukiolo- 
ajoista luovutaan säästötoimen- 
piteenä 

•	Kiertävät ongelmajätekeräykset  
alkavat 10.4.

•	Alv:n muutos 22 prosentista  
23 prosenttiin

•	 Jätteenkäsittelymaksun korotus  
(sekajäte ja energiajäte) 1.7. alkaen

•	Kesäkauden lauantaiset aukiolot 
Korvenmäen jäteasemalla ja  
Paimion pienjäteasemalla alkavat 
uudestaan 3.7.

•	Rouskis mukana Sauvon partiolaisten 
kesäleirillä 23.7.

•	Rouskis mukana Sauvon Elopäivillä  
31.7. 

•	 Ylimääräinen yhtiökokous 9.2.: uuden 
yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, uuden 
hallituksen valitseminen, osakeannin 
osakkeiden merkitseminen (Kemiön- 
saari), ilmoitus toimintaolosuhteiden 
vaarantumisesta 

•	Rouskiksen hallituksen esitys eko- 
maksusta Salolle, Paimiolle ja  
Sauvolle 26.1.  

•	 YVA: seurantaryhmän kokous 18.2.

•	Kompostorikampanjan viisivuotis-
synttärikierros alkaa 6.5.

•	Rouskis mukana Kestoillen ja kantaen 
kevääseen-tapahtumassa 15.5.

•	Rouskis mukana Kemiönsaaren sesonki-
avajaisissa 21.5.

•	Varsinainen yhtiökokous 25.5.:  
päätetään yhtiöjärjestyksen sille 
määräämät asiat 

•	 YVA: Sosiaalisten vaikutusten  
arviointi 17.5.

•	Salon kaupunginvaltuusto hylkää eko- 
maksuesityksen 17.5.: päätetään rahoi- 
tuksen yhtenäisyyden säilyttämiseksi,  
ettei ekomaksuesitystä käsitellä  
Paimiossa ja Sauvossa

•	 Jäteneuvontaa Paimion kirjastossa  
22.11. 

•	Vuoden 2011 talousarvio tehdään  
uudella budjetointiohjelmalla

•	Rouskis mukana Naisex-messuilla  
Salossa 6.3. 

•	 YVA: ohjausryhmän kokous 25.3. 

•	 YVA: Korvenmäen jäteaseman 
valmisteluaineiston esittelytilaisuus 
(yleisötilaisuus) 25.3.  

•	Rouskis mukana puutarhapäivillä  
Kodin Terrassa 26.3.

•	Kompostorikampanjan viisivuotissynttäri-
kierros jatkuu

•	Hyötyjätepisteiden paristo- ja muovi- 
pussiastiat poistetaan

•	Rouskis mukana Kelaa! -hankkeen tapah- 
tumassa Ilmastoystävällinen ostoskori 1.6.

•	Paimion sekajätteen sopimusperusteista  
jätteenkuljetusta aletaan paikata kunnan 
järjestämällä kiinteistökohtaisella keräyk- 
sellä 1.6. alkaen; jäteastiat poistetaan  
sekajätteen aluekeräyspisteistä

•	 Jätepoliittisen ohjelman päivitys alkaa,  
aloituskokous Kemiönsaaressa 9.6. 

•	 YVA: ohjausryhmän kokous 10.6.
•	Rouskis mukana Salon iltatorilla 17.6. ja 

Paimion Viva Vista -tapahtumassa 19.6.

•	 Jätepoliittisen työryhmän kokous  
Salossa 9.9. 

•	Rouskis mukana Saariston 
Sadonkorjuujuhlilla Kemiönsaaressa  
18.9.

•	Pientalon lämmitysilta Paimiossa  
1.12.

•	 Jätepoliittisen työryhmän kokous  
Paimiossa 2.12. 

•	Vuokrasopimus Ekokem-Palvelu Oy:n 
kanssa maa-alueista jätteiden  
varastointiin, hyödyntämiseen ja  
käsittelyyn 7.12.

•	Sauvon sekajätteen aluekeräyspisteet 
lakkautetaan 31.12.

•	 Ympäristöpäivä  
kauppakeskus Plazassa 15.10.

•	Kemiönsaaren pienjäteaseman  
asfaltointi

•	Avoimet ovet Kemiönsaaren 
pienjäteasemalla 12.8.

•	 YVA: ohjausryhmän kokous 19.8.
•	Turun Hallinto-oikeuden päätös:  

Valitus jätelain mukaisessa 
hallintopakkoasiassa 20.8.;  
kunnan vastuulle kuuluvat jätteet tulee 
toimittaa Rouskiksen määrittelemiin 
vastaanottopaikkoihin
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Yhtiön hallitus 25.5.2010 alkaen Osakaskunta Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Salo Marjatta Hyttinen Liisa Tuominen
Salo Taisto Tulonen Mika Hjelt
Salo Reijo Tuominen (pj) Jari J Laiho
Salo Elsi Helenius Kristiina Uotila-Mäkinen
Salo Jyrki Toivonen (vpj) Matti Varajärvi
Salo Maija Iltanen Merja Oranta
Paimio Timo Ilola Outi Pekkala
Kemiönsaari Tom Simola Lars Nummelin
Sauvo Pentti Urho Seppo Allén

loudesta. Yhtiön päätöksenteosta ja 
osakkaiden välisistä suhteista yhtiön 
osakkeenomistajina on sovittu yhtiö-
järjestyksessä ja osakassopimuksessa. 
Hallituksen kokoonpano valitaan ker-
ran vuodessa yhtiökokouksessa. 

Osakkaat ovat sitoutuneet myötä-
vaikuttamaan yhtiön kehittämiseen. 
Rouskiksen yhtiökokous, jossa on 
paikalla edustaja tai edustajia jokai-
sesta osakaskunnasta, pidetään ker-
ran vuodessa. Vuonna 2010 pidettiin 
poikkeuksellisesti kaksi yhtiökokous-
ta edellisenä vuotena tapahtuneiden 
kuntaliitosten vuoksi. Helmikuun yli-
määräisessä yhtiökokouksessa yhtiöl-
le valittiin uusi hallitus ja uudistettu 
yhtiöjärjestys hyväksyttiin. Rouskiksen 
hallitukseen valittiin 9 varsinaista ja  
9 varajäsentä.

Toukokuussa pidetyssä toisessa yhtiö-
kokouksessa hallitukseksi valittiin jä-
senet alla olevan taulukon mukaises-
ti. Vuoden alussa valittuun jäsenistöön 
tehtiin muutos, kun hallituksesta eron-
neen Ritva Sinervon tilalle valittiin Liisa 
Tuominen. Vuoden 2010 aikana halli-
tus kokoontui seitsemän kertaa.

1.2 TYÖ KUNTALAISTEN  
 JÄTEhUOLLON  
 JÄRJESTÄJÄNÄ

Rouskis Oy on kuntaomisteinen osa-
keyhtiö, joka suunnittelee ja toteut-
taa laissa määriteltyjä jätehuollon pal-
velutehtäviä osakaskuntien puolesta. 
Kuntien vastuulla on asumisesta ja 
julkisesta toiminnasta syntyvien jät-
teiden kuljetuksen, käsittelyn ja hyö-
dyntämisen järjestäminen. Omistaja-
kunnat Salo, Paimio, Kemiönsaari ja 
Sauvo hoitavat itse jätehuollon viran-
omaistehtävät ja valvonnan. Yhteise-
nä tavoitteena on, että kaikki alueen 
kiinteistöt kuuluvat järjestetyn jätteen-
kuljetuksen piiriin.

Rouskis tarjoaa kaikille alueen asuk-
kaille ja yrityksille monipuolisia jäte-
huoltopalveluita. Yhtiö vastaa kunnan 
järjestämän jätteenkuljetuksen toteu-
tuksesta Kemiönsaaressa, Salon Kis-
kossa ja Särkisalossa. Muualla Salos-
sa sekä Paimiossa ja Sauvossa Rouskis 
täydentää ja paikkaa sopimusperus-
teista jätteenkuljetusta kunnan järjes-
tämällä jätteenkuljetuksella. Rouskis 
neuvoo ja tiedottaa jätehuoltoasiois-
sa, vastaanottaa jätteitä neljällä jä-
teasemalla, ylläpitää hyötyjätepiste-
verkostoa kotitalouksille, järjestää 
ongelmajätteiden kiertäviä keräyksiä 
ja hoitaa alueen yhteistä kaatopaik-

kaa Korvenmäen jäteasemalla. Lisäk-
si Rouskis ylläpitää kuntien virallisia 
jätehuoltorekistereitä asukkaiden jä-
tehuoltosopimusten seuraamiseksi. 
Rouskiksen tehtävänä on myös kehit-
tää toiminta-alueen jätehuoltoa lakien 
edellyttämään suuntaan.

Palvelujen tuottamiseen ei käytetä ve-
rorahoja vaan jätehuollon kustannuk-
set katetaan asiakkailta perittävillä 
jätteenkäsittelymaksuilla. Yhtiö toimii 
kokonaisuutena omakustannusperi-
aatteella, joten tavoitteena ei ole tuot-
taa voittoa, vaan toteuttaa jätehuollon 
palvelut kuntalaisille mahdollisimman 
edullisesti, laadukkaasti ja ympäris-
töystävällisesti.

Vuonna 2010 aloitettiin kaikkien osa-
kaskuntien ja Rouskiksen yhteistyönä 
alueen jätepoliittisen ohjelman päivit-
täminen. Tavoitteena on, että uusi oh-
jelma jätehuollon viisivuotistavoittei-
neen on hyväksytty kaikkien kuntien 
valtuustoissa 1.1.2012 mennessä.

1.3 JOhTAMINEN JA  
 hALLINTO

Yhtiön hallitus
Rouskis Oy:n hallitus vastaa toimin-
nan strategisesta suunnittelusta ja ta-
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Toimintajärjestelmällä  
suunnitelmallisuutta johtamiseen
Rouskis on palveluyritys, joka tuottaa 
jätehuoltopalveluita asiakkailleen eli 
Rouskis Oy:n osakaskunnille ja kunta-
laisille. Palvelujen toteuttamiseksi toi-
minta on jaettu kolmeen alaryhmään, 
joiden työnohjaus tapahtuu esimiesten 
johtoryhmätyön kautta. Jätteen vas-
taanotto ja käsittely -ryhmän esimie-
henä toimii käyttöpäällikkö ja jätteen 
keräys ja neuvontaryhmän esimiehe-
nä kehityspäällikkö. Talous ja hallinto 
-ryhmän esimiehenä toimi talous- ja 
henkilöstöpäällikkö kevääseen saakka, 
jonka jälkeen ryhmän esimiestehtävät 
siirtyivät toimitusjohtajalle.

Johtoryhmän tehtävänä on esimies-
työn ohella kehittää kokonaisvaltaises-
ti yhtiön toimintaa ja käsitellä siihen 
liittyvät tärkeimmät asiat. Kokonai-
suutta johtaa ja valvoo toimitusjoh-
taja, joka raportoi Rouskiksen toimin-
nasta hallituksen jäsenille.

Ryhmien vuosisuunnitelmat
Jokainen ryhmä määrittelee vuosittain 
tavoitteellisen toimintasuunnitelman, 
johon merkitään toimenpiteet, joilla 
tavoitteisiin päästään. Toimenpiteille 
asetetaan vastuuhenkilöt työn suorit-
tamiseksi ja aikataulu, jonka toteutu-
mista seurataan kokouksilla. Vuoden 
päättyessä vuosisuunnitelmat arvioi-
daan ja samalla luodaan pohjaa seu-
raavan vuoden tavoitteille. 

Rouskiksen osakaskunnat ja organisaatio 
31.12.2010

OSAKASKUNNAT ELI OSAKKEENOMISTAJAT
Salo ( 480 kpl), Paimio ( 93 kpl), 

Kemiönsaari (31 kpl), Sauvo (27 kpl) 
Osakkeita yhteensä 631 kpl

YHTIöKOKOUS

HALLITUS
9 jäsentä + 9 varajäsentä

hallituksen puheenjohtaja Reijo Tuominen

TOIMITUSJOHTAJA
Jukka Heikkilä

JäTTEEN VASTAANOTTO JA 
KäSITTELY

käyttöpäällikkö
- jätteiden vastaanotto jäteasemilla

- jätteiden hyödyntäminen
- jätteiden käsittely ja turvallinen  

loppusijoittaminen

JäTTEEN KERäYS JA 
NEUVONTA

kehityspäällikkö
- jätteiden keräys ja kuljetus, kilpailutus

- hyötyjätepisteet, noutopalvelu
- jäteneuvonta ja tiedottaminen
- Rouskiksen toimintajärjestelmä

TALOUS JA 
HALLINTO

toimitusjohtaja
- talous- ja henkilöstöhallinto

- myynti- ja ostoreskontra
- yleinen toimistonhoito

Toimintaohjelma kaudelle  
2010–2011
Ryhmäkohtaiset suunnitelmat koos-
tettiin yhdeksi laaja-alaisemmaksi laa-
tu-, ympäristö- sekä työturvallisuus-
tavoitteet tarkennetusti huomioivaksi 
toimintaohjelmaksi. Toimintaohjelma 
muodostettiin perustuen toimintapoli-
tiikkaan, josta kuvastuvat Rouskis Oy:n 
pidemmän tähtäimen päämäärät. 

Toiminnan kehittäminen
Toimintajärjestelmä perustuu jatkuvan 
parantamisen sykliin, keskittyen aina 
tiettyihin kehityskohteisiin. Kehityksen 
toteutumista arvioidaan vuosisuunni-
telmien arviointikokouksissa, mutta 
myös johdon katselmuksessa kerran 
vuodessa sekä asiakaspalautteisiin pe-
rustuen. Arviointien avulla nousee esil-
le seuraavalle vuodelle uusia kehitysta-
voitteita ja näin varmistetaan jatkuvan 
parantamisen toteutuminen.
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Rouskis Oy 
(ent. Salon Seudun Jätehuolto Oy) 
· Perustettu 9.12.1992
· Nimenmuutos Rouskis Oy:ksi v. 2002

Vuonna 2010
· Toiminta-alueen pinta-ala 
  (maa-ala ja sisävedet) 3 255 km²
· Vakituisia asukkaita noin 75 600
· Alueen ulkopuolisia kesäasukkaita  
  noin 20 000 

1.4  PERUSTIETOA YhTIÖSTÄ

Virstanpylväitä
1992 • Salon Seudun Jätehuolto Oy:n perustaminen (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 
    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. osakaskunnaksi
2005 · Kemiön pienjäteaseman toiminnan aloittaminen ja Paimion 
    pienjäteaseman toiminnan siirtyminen uuteen paikkaan
2006 · Yleisten jätehuoltomääräysten uudistaminen
  · Astioiden lisääminen hyötyjätepisteille, jokaisessa osakas- 

   kunnassa vähintään myös yksi keräyskartonkiastia
2007 · Kiskon jätteenkuljetusten keskitetty kilpailuttaminen
2008  · Uusi ympäristölupa Korvenmäen jäteaseman nykyisen
     toiminnan jatkamiseksi ja toiminnan laajentamiseksi
  · Rouskiksen valinta jätehuollon toteuttajaksi yhdistyvässä 
     Kemiönsaaren kunnassa
2009 · Kuntaliitosten myötä Rouskis Oy:n osakaskuntien määrä  

   vähenee neljään
  · Kemiönsaaren jätteenkuljetusten keskitetty kilpailuttaminen
  · Kemiönsaaren pienjäteaseman avaaminen Genböleen ja 
    vanhan Vretan aseman sulkeminen
  · Korvenmäen jäteaseman YVA:n ja asemakaavoituksen 
     aloittaminen

2010 · Kuntaliitosten vaikutuksesta Rouskis Oy:n 
    yhtiöjärjestyksen uudistaminen
  · Sopimusperusteista jätteenkuljetusta 
    paikkaavan sekajätteen aluekeräysjärjestelmän  

   muuttaminen kiinteistökohtaiseksi 
    Paimiossa ja Sauvossa
  · Rouskis Oy:n ja osakaskuntien jäte- 

         poliittisen ohjelman päivittämisen 
    aloittaminen
  · Yhteistyösopimuksen allekirjoitta-
    minen Ekokem-Palvelu Oy:n kanssa

Rouskiksen omistajakuntia ovat 
Salo, Paimio, Kemiönsaari ja Sauvo.

Paimio

SaUVo

KEmiÖNSaaRi

Perniön	pienjäteasema

Paimion	pienjäteasema

Kemiönsaaren	pienjäteasema

SaLo
Korvenmäen	jäteasema

       Salo              Paimio        Kemiönsaari        Sauvo
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ROUSKIKSEN TEhTÄVÄT VUONNA 2010

PERUSTEhTÄVÄMME on huolehtia lakisääteisistä yhdyskuntajätehuollon tehtävistä omistajakuntien 
puolesta. Vastuullamme on asumisen ja julkisen toiminnan jätehuolto. Palvelemme myös yrityksiä.

KEhITÄMME 
toiminta-alueemme 
jätehuoltoa.

NEUVOMME 
vähentääksemme toimi-
alueellamme syntyvän jätteen 
määrää sekä haitallisuutta ja 
TIEDOTAMME lisätäksem-
me ympäristötietoisuutta.

YLLÄPIDÄMME 
kotitalouksien hyöty-
jätteiden aluekeräystä.

ORgANISOIMME 
ongelmajätteiden keräyksen 
koti-, maa- ja metsätalouk-
sista ja järjestämme osakas-
kunnissa kiertäviä ongelma-
jätekeräyksiä ja jäteralleja.

VASTAAMME 
kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen toteu-
tuksesta Kemiönsaaressa 
sekä Salon Kiskossa ja 
Särkisalossa.

TÄYDENNÄMME 
ja paikkaamme kunnan  
järjestämällä jätteenkuljetuk-
sella sopimusperusteista 
kuljetusta Salossa, Paimiossa 
ja Sauvossa.

VASTAANOTAMME 
jätteitä jäteasemilla 
Salon Korvenmäessä, 
Paimiossa, Kemiön-
saaressa ja Salon 
Perniössä. Jäteasemilla 
jätteet hyödynnetään ja 
käsitellään itse tai toimi-
tetaan jatkokäsittelyyn.

hOIDAMME 
Salossa Korvenmäen jäte-
asemaa, jossa sijaitsee 
nykyaikainen omistaja-
kuntien yhteinen jätteiden 
käsittelyalue sekä 
tavanomaisen jätteen 
kaatopaikka.

Kuva: Rouskiksen arkisto Kuva: Anna Purtsi

Kuva: Sami Kilpiö Kuva: Rouskiksen arkisto

Kuva: Rouskiksen arkisto Kuva: Rouskiksen arkisto

Kuva: Rouskiksen arkisto Kuva: Rouskiksen arkisto
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Kemiönsaaren pienjäteaseman avoimia ovia vietettiin uudella asfaltilla.
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1.5  KEhITYShANKKEET

Ympäristövaikutusten arviointi  
ja asemakaavoitus
Vuonna 2009 käynnistynyt ympäris-
tövaikutusten arviointi koskien jättei-
den energia- ja materiaalihyötykäyt-
töä Korvenmäessä jatkui koko vuoden 
2010. Turun ammattikorkeakoulun 
Salon yksikössä 25.3. järjestetyssä ylei-
sötilaisuudessa kehityshankkeita esi-
teltiin yleisölle. YVA-arviointiselostus-
ta täydennettiin ja viimeisteltiin syksyn 
aikana. Ympäristövaikutusten arviointi 
sekä asemakaavoitus valmistuvat vuo-
den 2011 aikana.

Rouskis hankki Joensuun kartanol-
ta 17,5 hehtaarin maa-alueen vuoden 
2010 lopulla. Hankittu maa-alue si-
joittuu jäteaseman eteläpuolelle ja on 
merkittävä osa hankealuetta, jota ym-
päristövaikutusten arviointi sekä ase-
makaavoitus koskevat. Maakaupat 
nostivat Rouskiksen omistaman toi-
minta-alueen pinta-alan yhteensä n. 55 
hehtaariin.

W-Fuel- From Waste  
to Traffic Fuel
Rouskis oli mukana Jätteestä liiken-
nepolttoaineeksi -hankkeessa, jonka 
tavoitteena on tutkia ja kehittää bio-
kaasun tuotantoa. Hankkeessa tarkas-
tellaan biokaasun käyttöä polttoainee-
na Etelä-Suomessa ja Pohjois-Virossa. 
Yhteistyössä jäte- ja jätevesiyhtiöiden 
sekä liikenne- ja viljelyalan toimijoiden 
kanssa hanke vastaa kysymykseen, mi-
ten paikalliset energia- ja ravinnevarat 
voidaan parhaiten hyödyntää biokaa-
suksi. Hanketta rahoittaa EU:n Central 
Baltic INTERREG IV A -ohjelma.

Paimiossa ja Sauvossa siirryttiin  
sekajätteen aluekeräyksestä  
kiinteistökohtaisiin jäteastioihin
Sopimusperusteista jätteenkuljetus-
ta on paikattu koko 2000-luvun kun-
nan järjestämällä jätteenkuljetuksella 
Salon, Paimion ja Sauvon haja-asu-
tusalueilla. Rouskis on toteuttanut 
sen ylläpitämällä sekajätteen alueke-
räysjärjestelmää. Kunnan jätetaksan 
mukaisen vuosimaksun maksaneiden 
asukkaiden käytössä on haja-asutus-
alueella ollut yhteisiä jätekontteja. 

Yhteisastioiden ongelmana on kuiten-
kin jo pitkään ollut väärinkäytökset ja 
roskaantuminen. Paimiossa ongelma 
päätettiin ratkaista luopumalla koko-
naan sekajätteen aluekeräyksestä ja 
siirtymällä kiinteistökohtaisiin jäteas-
tioihin. Muutos tehtiin 1.6.2010 al-
kaen. Jo loppuvuosi osoitti, että muu-
toksella saatiin ratkaistua pitkään 
jatkuneet ongelmat kertaheitolla. Sa-
malla myös asukkaiden saaman palve-
lun taso parantui merkittävästi. Myös 
Sauvossa valmisteltiin vastaava muu-
tos niin, että jätteiden uuteen keräys-
tapaan siirrytään vuoden 2011 alussa.

Kemiönsaaren pienjäteaseman  
asfaltointi
Kemiönsaaren pienjäteasemalla suo-
ritettiin kesällä 2010 uuden ympäris-
töluvan velvoitteiden mukainen jättei-
den käsittelyalueiden asfaltointiurakka. 
Alueet, joilla käsitellään ongelmajättei-
tä sekä sähkö- ja elektroniikkaromuja, 
päällystettiin ja alueiden vedet johdet-
tiin sulkuventtiilin kautta kunnan vie-
märiverkostoon.

Kelaa! Kestävä kulutus ja  
elämänlaatu –hanke
Rouskis oli mukana Kelaa! -hankkees-
sa, joka käynnistyi maaliskuussa 2008. 
Hankkeen tavoitteena on hillitä ilmas-
tonmuutosta materiaalitehokkuu-
den ja kestävämmän kulutuksen kaut-
ta. Kelaa! -hanke jatkuu kesään 2011 
saakka. Hankkeen päätoteuttaja on 
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen 
ja energia-asioiden palvelukeskus Va-
lonia yhteistyössä alueellisten kump-
paneiden kanssa. Hanke saa tukea Eu-
roopan aluekehitysrahastolta (EAKR). 
Kelaa! -hankkeen tapahtumia vuonna 
2010, joita Rouskis oli toteuttamassa, 
olivat Kestoillen ja kantaen kevääseen, 
Ilmastoystävällinen ostoskori, Pien-
talon lämmitysilta ja Ympäristöpäivä 
kauppakeskus Plazassa.
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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
Jätteet kuljetetaan Rouskiksen kilpai-
luttamana kunnan järjestämänä jät-
teenkuljetuksena. Jätteet kerätään kiin-
teistökohtaisesti lähes koko kunnan 
alueella. Ainoastaan saaristossa sijait-
sevien kiinteistöjen sekajätteet kerä-
tään aluekeräyksenä yhteisistä astiois-

2.1  Jätteiden Keräys  
 Ja KulJetus

sekajätteet
salo
Jätteenkuljetus suoritetaan sopimus-
perusteisena jätteenkuljetuksena lu-
kuun ottamatta Kiskon ja Särkisalon 
alueita. Salon kaupunginvaltuuston 
päätöksen mukaisesti koko alueel-
la siirrytään sopimusperusteiseen jät-
teenkuljetukseen Rouskiksen kilpailut-
tamien kuljetussopimusten päätyttyä. 
Tällöinkin sopimusperusteista jätteen-
kuljetusta paikataan kunnan järjestä-
mällä jätteenkuljetuksella.

ta. Paikallisen urakoitsijan hoitamassa 
urakassa käytetään ajonopastusjärjes-
telmää, joka muun muassa opastaa 
kuljettajaa seuraavaksi tyhjennettäväl-
le jäteastialle kartan avulla. Ajoreittien 
suunnittelu vähentää polttoaineen ku-
lutusta ja haitalliset päästöt ilmaan vä-
henevät.

Vuonna 2010 kesällä sää oli erityisen 
suotuisa vapaa-ajan asumiselle, mikä 
näkyi kasvavana jätehuoltotarpeena. 
Saarissa sijaitsevien kiinteistöjen käyt-
töön tarkoitettujen aluekeräyspistei-
den keräyssäiliöiden tyhjennyksiä lisät-
tiin huomattavasti.  

2  PalVelut Ja tuOtteet
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Ajonopastusjärjestelmä neuvoo kuljettajaa tyhjentämään oikeat 
jäteastiat.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätemäärät Kemiönsaaressa vuonna 2010, 
tonnia

Kemiönsaaressa jätemäärät lisääntyivät huomattavasti mökkikauden aikana.
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Paimio
Paimion kaupungin alueelta sekajät-
teet kuljetetaan sopimusperusteisesti. 
Haja-asutusalueilla sopimusperusteis-
ta kuljetusta seurattiin ja täydennet-
tiin Rouskiksen toteuttamalla kunnan 
järjestämällä jätteenkuljetuksella, joka 
toteutettiin alueellisilla yhteisastioilla 
31.5. saakka.

Kesäkuun alusta alkaen sopimusperus-
teista jätteenkuljetusta alettiin seura-
ta myös taajama-alueella, ja keräystä 
alettiin täydentää Rouskiksen toteutta-
malla kiinteistökohtaisella keräyksellä. 
Jokainen paikkaavaan keräykseen kuu-
luva asuinkiinteistö sai valita itselleen 
sopivan jäteastiakoon ja tyhjennysvä-
lin. Muutos paikkaavasta aluekeräyk-
sestä kiinteistökohtaiseen keräykseen 
sujui hyvin.

Sauvo
Sauvon kunnan alueelta sekajätteet 
kuljetetaan sopimusperusteisesti. Ha-
ja-asutusalueilla sopimusperusteista 
kuljetusta seurataan ja täydennetään 
Rouskiksen toteuttamalla kunnan jär-
jestämällä jätteenkuljetuksella. Sopi-

musperusteista kuljetusta paikkaava 
jätteiden keräys toteutetaan alueellisil-
la yhteisastioilla.

Sekajätteiden aluekeräyspisteiden 
käyttö yleisinä ”kaatopaikkoina” jat-
kui. Tästä johtuen kunta päätti, että 
sopimusperusteista jätteenkuljetusta 
aletaan seurata myös taajama-alueel-
la. Päätöksen mukaan 1.1.2011 lähtien 
sekajätepisteistä luovutaan ja keräys-
tä täydennetään Rouskiksen toteutta-
malla kiinteistökohtaisella keräyksellä. 

hyötyjätteiden kiinteistökohtainen 
keräys ja hyötyjätepisteet
Hyötyjätteiden keräyksen tulee olla jär-
jestetty taloyhtiöissä kiinteistökohtai-
sesti jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Rouskis toteuttaa hyötyjätteiden kiin-
teistökohtaista keräystä kilpailuttamil-
laan alueilla Kemiönsaaressa ja Salon 
Kiskossa.

Pientaloille Rouskis on luonut koko 
toiminta-alueen kattavan hyötyjätepis-
teverkoston, jota täydennetään tarvit-
taessa. Yhteensä 73 hyötyjätepistettä 

on kaikkien alueen asukkaiden ja ke-
säasukkaiden käytössä kuntarajoista 
riippumatta. 

Hyötyjätepisteissä kerätään paperia, 
lasia ja pienmetallia. Joissakin pisteis-
sä on astiat myös keräyskartongille. 
Hyötyjätepisteet on toteutettu pää-
osin syväkeräyssäiliöillä. Vuonna 2010 
hyötyjätepisteverkostoa laajennettiin 
Salon Viitanlaaksoon rakennetulla pis-
teellä. 

Nykyisin täyden tuottajavastuun piiriin 
kuuluvien paristojen keräys hyötyjäte-
pisteissä lopetettiin kesäkuussa yhtiön 
säästötoimenpiteenä. Samanaikaisesti 
poistettiin myös muovipusseille tarkoi-
tettu jäteastia, joilla kerättäviä jätteitä 
oli kuljetettu hyötyjätepisteelle.

Hyötyjätepisteissä kerättävän jätteen 
määrä kasvoi edellisvuodesta. Etenkin 
keräyskartonkia kerättiin huomatta-
vasti enemmän ja sen keräyssäiliöiden 
tyhjennyksiä lisättiin.

Hyötyjätepisteissä kerätty keräyslasi, pienmetalli ja kartonki 2006–2010, kg

2008 2009 2010

Rouskiksen jäteasemien kävijämäärät 2008–2010, asiakastapahtumaa

Jäteasemilla kirjattiin vuonna 2010 yli 31 000 asiakastapahtumaa. 

5000

3750

2500

1250

0



V u o s i k a t s a u s  2 0 1 012

Jäteasemat
Rouskis palvelee asiakkaitaan neljäl-
lä jäteasemalla. Korvenmäen jätease-
malla Salossa on toimialueen ainoa 
tavanomaisen jätteen kaatopaikka. Li-
säksi Rouskis ylläpitää pienjäteasemia 
Kemiönsaaressa, Paimiossa ja Salon 
Perniössä.

Kaikilla Rouskiksen jäteasemilla vas-
taanotetaan hyöty-, seka- ja ongelma-
jätteitä. Vastaanotettavat hyötyjätteet 
ovat paperi, keräyskartonki, pahvi, lasi, 
metalli, puujätteet, puutarhan jätteet 
sekä energiajäte. Lisäksi Korvenmäen 
jäteasemalla vastaanotetaan omina jä-
telajeinaan kantoja sekä tiili- ja betoni-
jätteitä. Ikkunalasin vastaanottaminen 
omana jätelajinaan lopetettiin vuonna 
2010.

Ongelmajätteiden keräys
Ongelmajätteitä vastaanotetaan kai-
killa Rouskiksen jäteasemilla. Kotita-
louksien ongelmajätteitä vastaanote-
taan pääsääntöisesti veloituksetta ja 
yritysten ongelmajätteet ovat mak-
sullisia. Lääkejätteiden keräyksestä 
Rouskiksella on sopimukset paikal-
listen apteekkien kanssa. Kotitalou-
det voivat viedä vanhat lääkejätteet 
apteekkeihin, joista Rouskis noutaa 
ne ja toimittaa asianmukaisesti käsi-
teltäväksi kustannuksellaan.

Osakaskunnissa järjestettiin ai-
kaisempien vuosien tapaan kier-
täviä ongelmajätekeräyksiä, jois-
sa vastaanotettiin tavanomaisia 
ongelmajätteitä lukuun ottamatta 
painekyllästettyä puuta, sähkö- ja 
elektroniikkaromua (SER) sekä rä-

jähteitä. Vuonna 2010 ongelmajä-
teautot pysähtyivät 56 eri paikassa. 
Kiertävien keräysten asiakasmäärä 
oli noin 700 henkilöä.

Tuottajavastuujätteiden  
keräys
Sähkö- ja elektroniikkaromun, lois-
teputkien, paristojen ja kannettavien 
pienakkujen sekä ajoneuvo- ja teolli-
suusakkujen jätehuollon järjestämi-
nen kuuluu tuottajayhteisöjen vas-
tuulle. Korvenmäen jäteasema sekä 
Kemiönsaaren, Paimion ja Perniön 
pienjäteasemat ovat tuottajayhtei-
söjen hyväksymiä vastaanottopaik-
koja, joihin kuluttajat voivat tuo-
da maksutta tuottajavastuun piiriin 
kuuluvaa jätettä. Tuottajavastuul-
le kuuluvaa keräyspaperia voi tuoda 
Rouskiksen hyötyjätepisteisiin. Pape-
rinkeräysastiat on vuokrattu Pape-
rinkeräys Oy:lle.

Muut palvelut ja tuotteet 
Jätteiden tilausnoutoja suoritetaan 
noutopalveluna pakettiautolla. Vuon-
na 2010 noutoja suoritettiin 61 kpl. 
Yleisimmin noudettiin asiakkailta iso-
kokoisia huonekaluja ja sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita. Rouskis vuokrasi 
myös isoja vaihtolavoja esimerkiksi re-
monttijätteille.

Kaikilla jäteasemilla myydään jäteasti-
oita ja lämpökompostoreita, joille on 
mahdollista tilata kotiinkuljetus. Kun-
nan järjestämän jätteenkuljetuksen 
alueilla jäteastioita myös vuokrataan. 
Jäteastioiden pesupalvelua suoritettiin 
Kemiönsaaressa asiakkaiden ennakko-
tilausten perusteella.

2.2  KÄSITTELY JA  
 hYÖDYNTÄMINEN

Rouskis Oy:n päätoimipaikkana toimii 
Korvenmäen jäteasema. Jäteaseman 
pinta-ala on yhteensä noin 38 hehtaa-
ria, josta vuonna 2010 oli käytössä ja 
rakennettu noin 20 hehtaaria.

Korvenmäen jäteasemalla sijaitsee 
Rouskiksen toiminta-alueen ainoa, 
käytössä oleva ja nykyiset pohjaraken-
nevaatimukset täyttävä tavanomaisen 
jätteen kaatopaikka. Tämän lisäksi jä-
teasemalla on vastaanotto- ja käsitte-
lykentät erilaisille hyötyjätteille, ongel-
majätteiden varastot sekä pientuojien 
jätteiden lajittelualue.

Jäteaseman naapurissa sijaitsee Salon 
kaupungin maankaatopaikka, jonka 
kuormien vastaanotto tapahtuu Rous-
kiksen ajoneuvovaa’an kautta.

Loppusijoitus
Korvenmäen jäteaseman kaatopaikalle 
loppusijoitetaan hyötykäyttöön sovel-
tumatonta yhdyskuntajätettä, teolli-
suusjätteitä sekä rakennus- ja purku-
toiminnan jätteitä. Jätteet murskataan 
ja tiivistetään 40 tonnin painoisella 
kaatopaikkajyrällä. Jätetäytön peitto-
materiaalina sekä kaatopaikan tie- ja 
pengerrakenteissa hyödynnetään pää-
asiassa siihen soveltuvia teollisuuden 
jätteitä sekä kaatopaikkakelpoisia pi-
laantuneita massoja. 
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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 
jätevedenpuhdistamolle.

 2    JÄTTeIden VaSTaanOTTO Ja  
       auTOVaaKa
 Jätteiden vastaanotossa suuret jä-

tekuormat punnitaan autovaa’alla. 
Henkilö- ja pakettiautolla tuotavat 
kuormat hinnoitellaan tilavuuden 
mukaan. 

 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 on-

gelmajätteet lajitellaan lukittuihin 
ongelmajätevarastoihin. Ongel-
majäteurakoitsija L&T noutaa va-
rastoidut ongelmajätteet asianmu-
kaiseen käsittelyyn.

 6    KeRÄySMeTaLLIn Ja -LaSIn  
       VaRaSTOaLueeT
 Hyötyjätepisteistä erilliskerätyt me-

talli ja lasi vastaanotetaan väliva-
rastoalueelle, josta ne toimitetaan 
edelleen materiaalihyötykäyttöön.

 7    HaRaVOInTIJÄTe, PuuJÄTTeeT Ja  
       KannOT
 Haravointijäte ja puutarhan bio-

jäte kompostoidaan Korvenmäen 
jäteasemalla kompostointikentäl-
lä ja syntynyt multa hyödynnetään 
viherrakentamisessa jäteaseman 
alueella. 

    Kasoille vastaanotettu puhdas 
puu ja epäpuhdas puujäte hakete-
taan noin kaksi kertaa vuodessa. 
Hakkeet toimitetaan luvanvaraisille 
voimalaitoksille, jossa ne hyödynne-
tään energiana.

     Kantoja varastoidaan vähintään 
vuoden ajan kentällä, jotta ne kui-
vuvat käsittelykelpoisiksi. Kuivista 
kannoista ravistellaan pois maa-ai-
nes, jonka jälkeen ne paloitellaan 
ja haketetaan tai toimitetaan sel-
laisenaan eteenpäin haketettavaksi. 
Hake hyödynnetään energiana lu-
vanvaraisessa voimalaitoksessa.

 8    BeTOnI- Ja TIILIJÄTeKenTÄT
 Betoni- ja tiilijäte murskataan Kor-

venmäen jäteasemalla ja hyödyn-
netään kaatopaikan rakenteissa ja 
hoidossa.

9   KaaTOPaIKKa-aLue
 Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte 

loppusijoitetaan kaatopaikka-
alueelle. Käytössä olevan jätetäyt-
töalueen pinta-ala oli vuoden 2010 
lopussa noin 5,5 ha.

10  PaIneKyLLÄSTeTyn Puun  
       VaRaSTOaLue
 Vastaanotettu painekyllästetty puu 

varastoidaan vesitiiviille välivarasto-
kentälle, josta Demolite Oy noutaa 
sen energiahyötykäyttöön.

11  eneRgIaJÄTTeen VÄLIVaRaSTO- 
       aLue
 Erilliskerätty energiajäte vastaan-

otetaan välivarastobunkkeriin, josta 
se toimitetaan edelleen luvanvarai-
selle käsittelijälle. 

12  BIOKaaSuVOIMaLa
 Biokaasuvoimala tuhoaa ja hyö-

dyntää kaatopaikalla muodostu-
vat kaasut polttamalla ne sähköksi 
ja lämmöksi mikroturbiinien avul-
la. Kaatopaikkakaasua syntyy bio-
hajoavan jätteen hajotessa hapetto-
missa oloissa. 

13  PILaanTuneIden MaSSOJen  
       VÄLIVaRaSTOInTIaLue
 Tavanomaisen jätteen kaatopaikal-

le soveltumattomat pilaantuneet 
massat välivarastoidaan vesitiiviil-
lä kentällä. Välivarastoinnin jälkeen 
massat joko käsitellään tai loppusi-
joitetaan ongelmajätteen kaatopai-
kalle. Välivarastoalueelle on mah-
dollista myös vastaanottaa esim. 
öljyonnettomuustilanteiden äkillisiä 
massaeriä.

 A    SeuTuTIe 110 (entinen Valtatie 1)
 B    SaLOn KauPungIn MaanKaaTO-
       PaIKKa
 C    LeMMInKÄInen InfRa Oy KIVI-
       aIneISyKSIKÖn Ja LeMMInKÄInen 
       InfRa Oy PÄÄLLySTySyKSIKÖn
       TOIMIPISTeeT
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JÄTELAJI
   Vastaanottopaikka /

    Käsittely- ja hyödyntämispaikka

•	Yhdyskuntajäte   Korvenmäen jäteasema, Salo

- sekajäte

- kaatopaikkajäte   

•	Yhdyskuntajäte

- energiajäte   Korvenmäen jäteasema, Salo

•	Rakennus- ja purkujäte  Korvenmäen jäteasema, Salo

•	Biojäte   Envor Group Oy, Forssa

•	Keräyslasi   Korvenmäen jäteasema, Salo

•	Pienmetalli/keräysmetalli  Korvenmäen jäteasema, Salo

    Stena Metalli Oy, Tarvasjoki

•	Keräyskartonki   Paperinkeräys Oy, Turku

•	Keräyspahvi   Paperinkeräys Oy, Turku

•	Puujäte   Korvenmäen jäteasema, Salo 

- puhdas    

Jätevirrat ja jätteiden hyödyntäminen
Osakaskuntien vastuulla olevat jät-
teet tulee toimittaa hyödynnettäväksi 
ja käsiteltäväksi asianmukaiseen ylei-
seen jätteen vastaanottopaikkaan. 
Yleiset jätteiden vastaanottopaikat 
ovat Rouskis Oy:n ylläpitämiä jäte-
asemia tai muita Rouskis Oy:n vah-
vistamia jätteiden vastaanottopaikko-
ja. Lounais-Suomen ympäristökeskus 
vahvisti hallintopakkopäätöksellään 
15.12.2009, että asumisen ja julki-
sen toiminnan jätteet on kuljetetta-
va käsittelyyn Rouskiksen määrittele-
miin vastaanottopaikkoihin. Päätös 
perustuu jätelain 57 ja 13 §:ään sekä 
Rouskis Oy:n osakaskunnissa voimas-
sa olevien kunnan yleisten jätehuolto-
määräysten 24 §:ään. Ympäristökes-
kus tehosti jätelain noudattamiseksi 
antamaansa päätöstä asettamalla uh-
kasakon. Päätöksestä valitettiin Turun 
hallinto-oikeuteen.

Turun hallinto-oikeuden päätös 
20.8.2010 varmisti Rouskiksen näke-
myksen siitä, että yksityinen jätteen-
kuljetusyritys ei voi toimittaa kunnan 

vastuulle kuuluvaa jätettä itse valit-
semaansa käsittelyyn, vaan se tulee 
kuljettaa Rouskiksen määrittämään 
vastaanottopaikkaan. Myös Salon 
kaupunki tuki Rouskista jätteenkäsitte-
lyoikeusasiassa. Salon kaupunginhalli-
tus totesi yksiselitteisesti päätökses-
sään 26.4.2010 sekä lausunnossaan 

Rouskis Oy:n hallituksen vahvistamat yleiset jätteiden 
vastaanottopaikat v. 2010 olivat

13.9.2010, että kuntien vastuulla ole-
van yhdyskuntajätteen käsittelyoikeus 
kuuluu Rouskikselle.

Asia on edelleen keskeneräinen, koska 
Turun hallinto-oikeuden päätöksestä 
on valitettu korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen.

 Yhdyskunta-
       jäte 
          34,4%

Rouskiksen kokonaisjätemäärät vuonna 2010

Yhdyskuntajätteestä 
energiahyödyntämiseen 6,9%

Yhdyskuntajätteen käsittely vuonna 2010

 Maa- ja kiviainesjäte 30,2%

Rakennus-
jäte 8,2%

Tuotanto-
toiminnan 
jäte 27,1%

Muu käsittely ja 
varastointi 0,3%

        Yhdyskunta-
      jätteestä 
  materiaali-
hyödyntämiseen 17,3%

Yhdyskunta-
jätteestä 
kaato-
paikalle 
75,5%

Kaikesta Rouskiksen hallintaan tulleesta jätteestä vuonna 2010 noin 34 % oli yhdyskunta-
jätettä. Kaikki alueella syntyvä yhdyskuntajäte ei tilastoidu Rouskikseen. Määristä puuttu-
vat sopimusperusteisessa jätekuljetuksessa muualle ajautuneet jätteet, kuten taloyhtiöiden 
hyötyjätteitä. Tämä vääristää esimerkiksi kokonaisjätemäärää ja hyödyntämisprosenttia.
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JÄTELAJI
   Vastaanottopaikka /

    Käsittely- ja hyödyntämispaikka

•	Yhdyskuntajäte   Korvenmäen jäteasema, Salo

- sekajäte

- kaatopaikkajäte   

•	Yhdyskuntajäte

- energiajäte   Korvenmäen jäteasema, Salo

•	Rakennus- ja purkujäte  Korvenmäen jäteasema, Salo

•	Biojäte   Envor Group Oy, Forssa

•	Keräyslasi   Korvenmäen jäteasema, Salo

•	Pienmetalli/keräysmetalli  Korvenmäen jäteasema, Salo

    Stena Metalli Oy, Tarvasjoki

•	Keräyskartonki   Paperinkeräys Oy, Turku

•	Keräyspahvi   Paperinkeräys Oy, Turku

•	Puujäte   Korvenmäen jäteasema, Salo 

- puhdas    

Rouskiksen toimitusjohtaja Jukka Heikkilä (oik.) ja Ekokem-Palvelun toimitusjohtaja Juha Väyrilä (vas.) allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 
Rouskis Oy:n toimistolla Korvenmäen jäteasemalla joulukuussa 2010.
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Vuonna 2010 Rouskiksen jätevirtoihin 
tilastoitiin asukasta kohden 242,4 ki-
loa sekalaista yhdyskuntajätettä.
 
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. 

Kaikki kuntien vastuulle kuuluvat jät-
teet eivät sopimusperusteisen kuljetus-
järjestelmän alueilta ohjaudu Rouskik-
sen ohjeistamiin käsittelypaikkoihin. 
Esimerkiksi Salon alueen taloyhtiöiden 
hyötyjätteiden määrät eivät näy Rous-
kiksen jätemäärissä. Mikäli kunnan 
vastuulle kuuluvat jätevirrat ohjautuisi-
vat niille osoitettuihin käsittelypaikkoi-

hin, olisi tilastoitu jätteiden hyödyntä-
misprosentti korkeampi. Muilta osin 
hyödyntämisasteen lisääminen edellyt-
täisi jätteen energiakäytön merkittävää 
lisäämistä, mikä onkin yhtiön tavoite 
tulevaisuudessa.

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. Kokonaisuus sisältää 
maankaatopaikan punnitus-, rapor-
tointi- ja laskutuspalvelut. 

Ajoneuvovaa’an punnituspalveluita 
tarjottiin lisäksi yksittäisille kuljetusliik-
keille sekä muun muassa poliisille yli-
kuormien valvontaan.

Vuonna 2010 Rouskis vuokrasi Kor-
venmäen alueelta kenttiä, vesien kä-
sittelyä ja ympäristölupansa ehtoja 
yhteistyöyrityksille. Vuonna 2010 yh-
teistyötä tehtiin muun muassa YIT 
Rakennus Oy:n, Lemminkäinen Infra 
Oy:n sekä Varsinais-Suomen Asbesti-
purku Oy:n kanssa.
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Rouskis Oy solmi 7.12.2010 vuokra- ja 
yhteistyösopimuksen Ekokem-Palvelu 
Oy:n kanssa koskien erilaisten teolli-
suusjätteiden ja pilaantuneiden mas-
sojen varastointia, hyödyntämistä sekä 
käsittelyä. Ekokem-Palvelu Oy on kun-
nostamisen ja ympäristörakentamisen 
erityisosaaja, joka huolehtii pilaantu-
neen maaperän kunnostamisesta, teol-
lisuuden sivutuotteista sekä vaativasta 
ympäristö- ja kaatopaikkarakentami-
sesta palvelemalla asiakkaitaan ympä-
ri Suomea.  

 
Asiakaspalvelu ja rekisterityö
Rouskiksen toiminta-alueella on yh-
teensä 37 000 asuinkiinteistöä, joi-
den liittymistä järjestettyyn jätteenkul-
jetukseen pitää seurata. Rouskis Oy:n 
osakaskunnat ovat antaneet tämän 
tehtävän jäteyhtiön hoidettavaksi. Tä-
män vuoksi Rouskiksessa ylläpidetään 
kattavaa jätehuoltorekisteriä kaikista 
alueen asuinkiinteistöistä.

Tietoja Rouskiksen rekisteriin saadaan 
valtiolta, kunnilta, kuljetusyrittäjil-
tä sekä asiakkailta itseltään. Rekiste-
rin ajantasaisuus on ehdoton edellytys 
hyvälle asiakaspalvelulle ja jätehuollon 
toimivuudelle, minkä vuoksi rekisterin 
jatkuva päivitys on tärkeää. Rekisteri-
tietojen ylläpito, korjaukset ja suoja-
us tehdään hyvää tiedonhallintatapaa 
noudattaen ja henkilötietolain sään-
nösten mukaisesti. Rouskiksen asia-
kaspalvelu palvelee kaikissa jätehuol-
toon liittyvissä asioissa.

Laskutus 
Vuonna 2010 laskuja lähetettiin hie-
man edellisvuotta vähemmän yhteensä 
n. 19 000 kpl. Edelleenkin osa laskuis-
ta lähti paperisena, mutta suurin osa 
lähetettiin sähköisesti e-kirjeenä.

Yhteistyö perintätoimiston kanssa tii-
vistyi, kun vuoden lopulla Rouskiksen 
kaikki laskut siirtyivät perintätoimiston 
perittäväksi. Myös ulosoton/trattape-
rinnän hoitaa yksityisoikeudellisissa 
saatavissa perintätoimisto. Julkisoi-
keudellisten saatavien, kuten kunnan 
jätetaksaan perustuvien maksujen, 
ulosoton hoitaa kunta.

Neuvonta ja tiedotus
Rouskiksen jäteneuvonta opastaa 
asukkaita jätteen synnyn ehkäisyyn, la-
jitteluun, hyötykäyttöön ja kierrätyk-
seen. Jäteneuvonta palvelee asiakkaita 
toimiston aukioloaikoina puhelimitse 
ja sähköpostitse. Lisäksi neuvontatyö 
on oppaiden ja esitteiden tuottamista, 
kotisivujen ylläpitoa, koulutus- ja neu-
vontapalveluja, kampanjointia sekä 
tiedotusta. Jäteneuvonta on osa Rous-
kiksen toteuttamaa kuntien lakisää-
teistä toimintaa.

Rouskis tarjoaa maksutonta jäteneu-
vontaa kotitalouksille, vapaa-ajana-
sukkaille, erilaisille ryhmille, kouluille, 
päiväkodeille, taloyhtiöille ja yhdistyk-
sille. Jäteneuvonta osallistuu erilaisille 
messuille ja kuntatapahtumiin. Neu-
vojan voi tilata maksutta vierailemaan 

esimerkiksi yhdistyksen tai koulun ti-
laisuuteen. Neuvontatilaisuuksia pide-
tään myös jäteasemilla, joissa ryhmät 
pääsevät tutustumaan jäteasemien toi-
mintaan. Vuonna 2010 Korvenmäen 
jäteaseman toimintaan tutustui vierai-
ta aina Italiasta, Kreikasta, Portugalis-
ta, Swazimaasta ja Virosta asti.

Jätehuoltokartoitukset
Rouskis toteuttaa tilauksesta yritys- tai 
muille kiinteistöille yleistä jäteneuvon-
taa tarkempia jätehuoltokartoituksia. 
Kartoituskäynnillä tutustutaan kiin-
teistön sen hetkisiin jätehuoltojärjes-
telyihin. Käynnin perusteella Rouskis 
tekee ehdotuksen tarpeellisista muu-
toksista esimerkiksi jäteastioihin tai ke-
rättäviin jätelajeihin.
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3.1  Henkilökunta

Rouskis Oy:n palveluksessa työskente-
li vuoden 2010 lopulla toimitusjohtaja 
sekä 20 vakinaista ja 4 määräaikaista 
henkilöä. Vakinaisista työntekijöistä oli 
kokopäiväisiä 15, osa-aikaisia 3, äitiys-
lomalla 1 ja hoitovapaalla 1 henkilö. 
Vakinaisten työntekijöiden keskimää-
räinen ikä oli 39 vuotta. Koko henki-
löstöstä naisia oli 16 ja miehiä 8.

Rouskiksessa noudatetaan Palvelu-
työnantajien työehtosopimusta (PTY).

Henkilökuntaa kannustetaan opiske-
luun ja muuhun itsensä kehittämiseen. 
Säästötoimenpiteistä johtuen henki-
lökunnan osallistumista erilaisille am-

mattiin liittyville kursseille, seminaa-
reihin ja koulutusohjelmiin rajoitettiin. 
Vuonna 2010 henkilökunnalle kuiten-
kin järjestettiin vapaaehtoinen ruotsin-
kielen kurssi.

Henkilökunnan hyvinvointiin on kiin-
nitetty huomiota edellisten vuosien ta-
paan. Työhyvinvoinnin edistämiseksi 
Rouskiksen virkistystoimikunta järjesti 
vuoden 2010 aikana erilaisia tapahtu-
mia, joista osa toteutettiin säästötoi-
menpiteistä johtuen henkilökunnan 
omalla kustannuksella. Näitä olivat 
muun muassa kasvisruokakurssi, fris-
beegolf, kävelytesti, yleisurheilukilpai-
lut, teatterimatka ja pikkujoulut. Yh-
tiö kannustaa henkilökuntaansa myös 
omaehtoiseen liikuntaan ja virkistymi-

seen tukemalla työntekijöitä liikunta- 
ja kulttuurisetelein.

Työterveys ja -turvallisuus
Työterveyspalvelut ostetaan Salon ter-
veyskeskuksen työterveyshuoltoyksi-
költä. Työterveydenhoito koostuu en-
naltaehkäisevästä toiminnasta sekä 
sairaanhoidosta. Sairauspoissaoloja 
vuonna 2010 kertyi 23,1 päivää henki-
lötyövuotta kohden. Sairauspoissaolo-
jen määrään vaikutti 2 pidempää yh-
täjaksoista poissaoloa. Vuoden aikana 
sattui yksi lievä työtapaturma. 

Rouskiksen työsuojelutoimikuntaan 
kuuluivat työsuojelupäällikkö, työ-
suojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut. 

Vuoden 2010 kokouksis-
sa käsiteltiin muun muassa 
työsuojelun toimintasuun-
nitelman toteutumista. 
Koko henkilökunta suoritti/
uusi Työturvallisuuskeskuk-
sen työturvallisuuskortti-
koulutuksen. Työsuojelutoi-
mikunta suoritti arviointeja 
ja laati niiden perusteella 
uuden toimintasuunnitel-
man vuodelle 2011. Joulu-
kuussa pidettiin työsuoje-
luvaltuutetun vaalit kausille 
2011 ja 2012.

Rouskiksen virkistystoimikunta järjesti kasvisruokakurssin Kasvis- ja Kalaravintola Krassissa.
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3 SOSIAALINEN VASTUU
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Rouskis osallistui aktiivisesti kauppakeskus Plazassa vietetyn ensimmäisen ympäristöpäivän suunnitteluun ja toteutukseen.
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3.2  VIESTINTÄ – NEUVONTA  
 JA TIEDOTUS

Vuonna 2010 paikallismediassa puhu-
tutti Rouskiksen heikentynyt talousti-
lanne, esitys ekomaksun käyttöönotos-
ta, kiista jätteiden vastaanottopaikoista 
sekä suunnitteilla oleva jätevoimala. 
Mielipiteitä puolesta ja vastaan vaih-
dettiin muun muassa yleisönosastoil-
la ja Salon Seudun Sanomien tekstari-
palstalla. Kannanotot näkyivät myös 
asiakaspalautteiden määrissä. Muut 
palautteet kohdistuivat pääasiassa hin-
noitteluun, aukioloaikoihin sekä hyöty- 
ja sekajätepisteisiin. Lisäksi Rouskis ke-
räsi palautetta tapahtumissa, joissa oli 
mukana. Vuoden 2010 kyselyjen mu-
kaan Rouskiksen arvosanaksi muodos-
tui 4 (asteikko 1–5).

Viestinnän suunnitelmallisuuden lisää-
miseksi ja yrityskuvan vahvistamiseksi 
Rouskiksessa aloitettiin työ viestinnän 
päälinjojen määrittämiseksi. Projektin 
tavoitteena oli lisätä viestinnän aktii-
visuutta, avoimuutta ja yhtenäisyyttä 

Ympäristöpäivä kauppakeskus 
Plazassa
Rouskiksen aloitteesta Salon kauppa-
keskus Plazassa vietettiin ensimmäis-
tä kertaa ympäristöpäivää. Ympäris-
töpäivä järjestettiin kauppakeskuksen, 
yritysten ja yhdistysten yhteistyönä. 
Tapahtuma tarjosi kuluttajille vaih-
toehtoisia tuotteita ja antoi vinkkejä 
kestävämpään arkeen. Rouskis jakoi 
tapahtumassa tietoa kompostoinnis-
ta, kierrätyksestä, lajittelusta sekä ko-
din jätehuollosta. Uusi tanssimatolla 
pelattava lajittelupeli Roska-Rock sai 
myös tulikasteensa. Ympäristöpäivä 
veti kauppakeskukseen arviolta 5 000 
kävijää enemmän kuin normaalina per-
jantaipäivänä. Tapahtuma oli osa kes-
tävän kulutuksen ja materiaalitehok-
kuuden Kelaa! -hanketta, joka jatkuu 
kesään 2011 saakka. 

Kompostorikampanjan  
synttärikierros
Rouskis vietti kompostorikampanjan 
synttäreitä jalkautumalla kampanjassa 

sekä tehdä yhtiötä myönteisesti tun-
netuksi. Viestinnän periaatteisiin laa-
dittiin viestinnän perustan muodosta-
vat päämäärät, visio ja arvot. Lisäksi 
projektissa määriteltiin muun muassa 
Rouskiksen perusviestit, vastuualueet 
ja sisäisen ja ulkoisen viestinnän suun-
taviivat. 

Erilaiset ryhmät, kuten päiväkodit, 
koulut ja yhdistykset, ovat tervetulleita 
tutustumaan maksutta Rouskiksen toi-
mintaan. Vuonna 2010 Korvenmäen 
jäteasemalla vieraili 187 henkilöä 
(vuonna 2009 217 hlöä). Muualla pi-
dettyihin neuvontatilaisuuksiin osallis-
tui 1244 henkilöä.

Lisäksi Rouskis osallistui moniin eri 
tapahtumiin osakaskuntiensa alueel-
la (katso Tapahtumia vuodelta 2010). 
Suurimmat tapahtumat olivat 20 neu-
vontakäyntiä sisältänyt kompostori-
kampanjan synttärikierros kouluissa 
ja päiväkodeissa sekä Ympäristöpäivä 
kauppakeskus Plazassa.
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  SISÄINEN VIESTINTÄ              ULKOINEN VIESTINTÄ

Henkilökunta

Henkilökohtainen informointi

Puhelin
Sähköposti
Kokoukset
Henkilökunnan postilokerikko
Sähköinen kalenteri
Y-kansio (yhteiset kansiot verkossa)
Ilmoitustaulu/kahvihuoneen pöytä
Kotisivut

Toimintakäsikirja
Työntekijän mappi/Perehdyttämisopas
Asiakaspalautteet
Kehityskeskustelut
Vuosikatsaus

Hallituksen jäsenet, omistajat, päättäjät, valtion 
ja kuntien viranomaiset, muut jätelaitokset, 
asukkaat, Korvenmäen lähinaapurit, isännöitsijät, 
oppilaitokset, koulut ja päiväkodit, tiedotusvälineet, 
jätteenkuljettajat, laskutusasiakkaat, jätteiden 
jatkokäsittelijät ja tuottajayhteisöt, muut yhteistyö-
kumppanit 
 
Asiakaspalvelu jäteasemilla ja toimistossa, puhelimitse 
ja sähköpostitse 
Kotisivut 
Oppaat ja esitteet  
Salon kaupunkitiedote 
Lehti-ilmoitukset 
Mediatiedotteet ja ajankohtaiset kotisivuilla (27 kpl) 
Tiedotuskirjeet 
Hyötyjätepisteiden infotaulut 
Neuvontatilaisuudet 43 kpl, 1430 osallistujaa  
(23 kpl vuonna 2009) 
Tapahtumat (katso Tapahtumia vuodelta 2010) 
Rouskaisu (painosmäärä 48 000 kpl) 
Vuosikatsaus 
Tiedotustilaisuudet 
Kohdennetut vierastilaisuudet

SIDOSRYhMÄ

VIESTINNÄN
KANAVAT

Rouskiksen keskeiset sidosryhmät ja viestinnän kanavat

mukana oleviin kouluihin ja päiväko-
teihin. Rouskiksen jäteneuvonta vierai-
li kevään ja kesän aikana 13 koulussa 
ja 7 päiväkodissa. Vierailun aikana ker-
rattiin kompostoinnin eri vaiheet ja lei-
kittiin biojäteaiheisia leikkejä.

Kouluilla ja päiväkodeilla on mahdolli-
suus aloittaa biojätteiden kompostointi 
tai sen kokeilu omassa kompostorissa. 
Rouskis lahjoittaa lämpökomposto-
rin halukkaiden käyttöön. Ensimmäiset 
lämpöeristetyt lainakompostorit mat-

Kompostorikampanjan synttärikierroksella lapset etsivät biojätepolulta maatuvia jätteitä.
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kasivat kouluihin ja päiväkoteihin jo 
vuonna 2005. Kompostorilahjoituksel-
la on tarkoitus antaa lapsille tilaisuus 
luonnon kiertokulun oppimiseen.
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Ympäristöluvat
Korvenmäen jäteasemalla on toimin-
taansa Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen (nykyisin Etelä-Suomen 
Aluehallintovirasto, AVI) myöntämä 
ympäristösuojelulain 28 §:n mukainen 
ympäristölupa. Viimeisin täydennys 
nykyiseen lupaan myönnettiin vuonna 
2009. 

Jokaisella Rouskiksen pienjäteasemal-
la on myös voimassa olevat ympäris-
töluvat. 

• Paimion pienjäteasema: Paimion 
kaupungin ympäristölautakunta 
31.8.2004 

• Kemiönsaaren pienjäteasema: Ke-
miönsaaren kunnan rakennus- ja 
ympäristölautakunta 25.8.2009

• Perniön pienjäteasema: Salon kau-
pungin rakennus- ja ympäristölau-
takunta 8.9.2010

Jatkuvan parantamisen sykli
Rouskiksen toimintajärjestelmä pitää 
sisällään laatustandardin lisäksi ym-
päristöstandardin SFS-EN ISO 14001 
mukaisen jatkuvan parantamisen mal-
lin. Sen tarkoituksena on varmistaa 
ympäristönsuojelun tason nostaminen 
toimintaohjelman avulla vuosi vuodel-
ta ylemmälle tasolle. 

Kauden toimintaohjelmaan määritel-
tiin päämäärät ja tavoitteet seuraa-
vaksi kahdeksi vuodeksi. Ympäristöön 
kohdistuviksi päätavoitteiksi tulivat ym-
päristöhaittojen hallinta ja kaatopaik-
kakaasun keräämisen tehostaminen. 

Ympäristöhaittojen hallitsemisen toi-
menpiteeksi asetettiin muun muassa 
ympäristökatselmuksen päivittäminen. 
Rouskis Oy:n ympäristökatselmus teh-
tiin edellisen kerran vuonna 2006. Tä-
män jälkeen toiminnassa on tapahtunut 
muutoksia, joten ympäristökatselmuk-
sen avulla saadaan päivitetty tieto Rous-
kis Oy:n tämän hetkisistä merkittä-
vimmistä ympäristönäkökohdista. 
Katselmuksen aikataulu sovittiin oh-
jelmakauden lopulle eli vuodelle 2011.  

Vuonna 2010 toteutuneena kehitys-
kohteena oli muun muassa kiinteistön 
huolto-ohjelman hankinta. Ohjelman 
avulla energian kulutuksen seuranta-
mittarit ovat hallitummassa käyttö-
ympäristössä ja sitä kautta esimerkiksi 
sähkön käytön säästömahdollisuuksia 
voidaan helpommin kartoittaa. Säh-
kön kulutuksen seurannan ohella alet-
tiin kehittää myös muita seurantoja ja 
raportointeja. Seurattavien asioiden 
käytäntöihin paneutumalla päivite-
tään ohjeistuksia paremmiksi. 

4 YMPÄRISTÖVASTUU

Poikkeamat
Vuonna 2010 Rouskiksen toiminnassa 
kirjattiin kuusi poikkeamaa. Merkittä-
vimmät olivat kaatopaikan reunapen-
kereen eristekerroksen rikkoutuminen 
ja hyötyjätepisteen kartonkisäiliön tu-
hopoltto.

Keväällä kaatopaikan reunapenke-
reen eristekerros rikkoutui kaasun-
keräysputken asennustyön yhteydes-
sä. Vahingosta ei aiheutunut haittaa 
ympäristölle, ja rikkoutunut rakenne 
korjattiin valvovan viranomaisen hy-
väksymän suunnitelman mukaisesti. 
Syyskuussa yhden Rouskiksen hyöty-
jätepisteen kartonkisäiliö tuhoutui tu-
hopolton yhteydessä ja palokunta kävi 
sammuttamassa palon.

Ympäristövaikutukset
Jätteiden keräämisestä, käsittelystä ja 
loppusijoituksesta aiheutuvat ympä-
ristöhaitat voidaan nykypäivänä pitää 
tehokkaasti hallinnassa. Jätehuollosta 
aiheutuvia mahdollisia haittoja ovat 
muun muassa jätteenkuljetuksesta ja 
kaatopaikkasijoitettujen jätteiden ha-
joamisessa syntyvät kasvihuonekaa-
sut, ravinteita ja kiintoaineksia sisältä-
vä kaatopaikan suotovesi, hajuhaitat, 
roskaantuminen sekä haittaeläimet. 

V u o s i k a t s a u s  2 0 1 020
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Korvenmäen jäteasemalta Salon  
kaupungin jätevedenpuhdistamolle 
johdettujen vesien kuormitus keski-
määräisten pitoisuuksien perusteella 
vuonna 2010

AVL= asukasvastineluku, kertoo monenko 
ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa kes-
kimääräistä typpi/fosfori/hapenkulutus –
kuormitusta puhdistamaton jätevesi vastaa.

Patoturvallisuuslain mukainen Korven-
mäen tasausaltaan määräaikaistar-
kastus suoritettiin 18.8.2010. Tarkas-
tuksessa olivat Rouskiksen edustajan 
lisäksi läsnä patoturvallisuusviran-
omainen Hämeen ELY-keskuksesta 
sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
edustaja. Tarkastuksessa käytiin läpi 
tasausaltaan rakenteiden ja pump-
paamon kunto, hydrogeologiset mi-
toitusarvot sekä toteutunut tarkkai-
luvelvoite. Maastokäynnillä todettiin 
padon olevan hyvässä kunnossa ja 
täyttävän vaadittavat lakisääteiset tur-
vallisuusvaatimukset.  

Pohjavedet
Korvenmäen jäteaseman alueen poh-
javesistä otetaan tarkkailunäytteet nel-
jä kertaa vuodessa ja niistä teetetään 
ympäristöntarkkailuohjelman mukai-
set analyysit. Pohjavesien tarkkailutu-

Korvenmäen jäteaseman ympäristö-
vaikutuksia tarkkaillaan jatkuvasti ym-
päristölupamääräysten sekä niihin 
perustuvan Varsinais-Suomen ELY-kes-
kuksen hyväksymän tarkkailuohjelman 
mukaisesti.

4.1  VAIKUTUKSET VETEEN

Korvenmäen alue sijaitsee Kiskonjo-
en-Perniönjoen ja Uskelanjoen pääve-
sistöalueiden rajavyöhykkeellä, josta 
pintavedet purkautuvat Uskelanjoen 
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 
ovat noin 3 km päässä jäteaseman lou-
naispuolella sekä noin 2 km jätease-
malta 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 
kallioseinämän pystyeristerakenteet es-
tävät kaatopaikan suotoveden pääsyn 
ympäristöön.

Korvenmäen jäteaseman alueen kaa-
topaikkavesiä sekä pinta- ja pohjavesiä 
tarkkaillaan ympäristöntarkkailuohjel-
man mukaisesti neljä kertaa vuodes-
sa otettavilla näytteillä, jotka analy-
soidaan standardoiduin menetelmin. 
Vuoden 2010 tarkkailutulosten perus-
teella alueen vesienhallintajärjestelmät 
toimivat suunnitellusti, eikä jäteasema 
ole vaikuttanut alueen pohja- tai pin-
tavesien laatuun.

Kaatopaikan suotovedet ja  
muiden alueiden jätevedet
Korvenmäen kaatopaikka-alueen suo-
tovedet, jätteiden käsittelyalueiden ve-
det sekä toimistorakennusten ja so-
siaalitilojen jätevedet on viemäröity 
Rouskiksen tasausaltaaseen, josta ne 
pumpataan edelleen Salon kaupungin 
jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. 
Vuonna 2010 jätevedenpuhdistamolle 
pumpattiin jätevettä käsiteltäväksi yh-
teensä 19 083 m3.

Jäteveden pH:ta, sähkönjohtavuutta 
ja määrää seurataan viikoittain omin 
mittauksin. Tasausaltaan pumppaa-
mosta otetaan tarkkailuohjelman mu-
kaiset näytteet neljä kertaa vuodessa.
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Kokonaistyppi   978  AVL

Kokonaisfosfori        36  AVL

Biologinen hapen kulutus     40  AVL

Korvenmäen alueen pohjavesien tutkimustulosten keskiarvoja 2010
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losten perusteella jäteaseman toimin-
noilla ei ole ollut vaikutusta alueen 
pohjavesien laatuun.

Pintavedet
Ulkopuolisten pintavesien pääsy jäte-
aseman alueelle on estetty alueen reu-
noilla sijaitsevilla reuna- ja niskaojil-
la, 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-
den laatuun. Kaatopaikan suotovesien 
pääsy maastoon havaittaisiin jätease-
man alapuolisessa tarkkailupistees-
sä kohonneena ammoniumtyppipitoi- 
suutena. Korvenmäen jäteaseman toi-
mintojen ei ole havaittu vaikuttaneen  
alueen pintavesien laatuun. 

4.2 VAIKUTUKSET ILMAAN

Kaatopaikkakaasu
Korvenmäen jäteaseman kaatopaikalla 
muodostuva kaasu kerätään talteen ja 
pumpataan biokaasuvoimalalle, jossa 
kaatopaikkakaasusta tuotetaan säh-
köä ja lämpöä mikroturbiinien avulla. 
Tuotetulla sähköllä katetaan jätease-
man omaa kulutusta ja ylimääräinen 

tekuormista ja kaatopaikalta tuulen 
mukana lähiympäristöön leviäviä ros-
kia siivotaan.

4.3 hAITTAELÄIMET JA MELU

haittaeläimet
Korvenmäen jäteasemalla haittaeläin-
ten määrää rajoitetaan biojätteen eril-
liskeräyksellä kiinteistöiltä, tiivistämällä 
jätetäyttöä 40 tonnin kaatopaikkajyräl-
lä, pitämällä jätetäytön pinta-ala mah-
dollisimman pienenä sekä käyttämäl-
lä teollisuuden jätteitä ja maa-aineksia 
jätetäytön päivittäisessä peitossa. Jyr-
sijöiden määrää rajoitetaan kattaval-
la syöttiloukkuverkostolla. Haittalintu-
jen metsästyksestä jäteaseman alueella 
on sovittu kolmen sopimusmetsästäjän 
kanssa, ja lintujen pyynti on suunnitel-
mallista. Vuonna 2010 haittalintujen 
pyyntikertoja oli yhteensä 10 kpl. Pyyn-
tikerroilla saavutettu vuoden 2010 ko-
konaissaalis oli 131 lintua.

Melu
Korvenmäen jäteaseman meluvaiku-
tukset muodostuvat pääsääntöises-
ti jäteasemalle suuntautuvasta liiken-
teestä, jätekuormien purkamisesta, 
kaatopaikkajyrästä, konetöistä, hait-
talintujen metsästyksestä ja jätteenkä-
sittelytoiminnoista, kuten ajoittaisesta 
betonin murskauksesta sekä puujättei-
den haketuksesta. 
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sähkö myydään valtakunnan verk-
koon. Erillistä hukkalämmön talteen-
ottoa Korvenmäen biokaasuvoima-
lassa ei vielä ole, mutta potentiaalisia 
lämmön hyötykäyttökohteita kartoite-
taan jatkuvasti. 

Kaatopaikalla orgaanisen jätteen an-
aerobisessa hajoamisessa muodostuva 
kaatopaikkakaasu sisältää metaania ja 
hiilidioksidia, jotka ovat haitallisia kas-
vihuonekaasuja. Jätemäärätietoihin 
perustuva muodostuneen kaatopaik-
kakaasun sisältämä metaanin lasken-
nallinen määrä vuonna 2010 oli 686 
tonnia, jonka ilmastovaikutus vastaisi 
14 399 CO2 ekvivalenttitonnia. Määrä 
on laskettu ympäristöhallinnon metaa-
nilaskentamallilla.

haju, pöly ja roskaantuminen
Korvenmäen jäteaseman haju ja pö-
lypäästöt ovat paikallisia ja sääolois-
ta riippuvaisia. Kaatopaikalla syntyvä 
kaasu kerätään ja hyödynnetään, mikä 
vähentää kaatopaikan aiheuttamia 
hajupäästöjä merkittävästi. Korven-
mäen jäteaseman ympäristön roskaan-
tumisen ja pölyämisen ehkäisemisek-
si avoinna oleva jätetäyttö pidetään 
mahdollisimman pienenä sekä jäte-
penkka tiivistetään tehokkaasti kaato-
paikkajyrällä. Voimakkaasti pölyävät 
tai erityisiä hajuhaittoja aiheuttavat 
jätteet vastaanotetaan erityisjätekai-
vantoon ja peitetään välittömästi. Jä-

Korvenmäen jäteaseman pintavesien tutkimustulosten keskiarvoja 2010
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Rouskiksen tavoitteena on jätehuol-
topalveluiden tuottaminen kuntalai-
sille mahdollisimman taloudellisesti, 
tehokkaasti, laadukkaasti ja ympäris-
töystävällisesti. Yhtiö on palveluiden 
hankinta- ja kilpailutusyksikkö, joka 
noudattaa lakia julkisista hankinnois-
ta. Hankinnat tehdään ottaen hinnan 
lisäksi huomioon laatu-, ympäristö- 
ja turvallisuustekijät. Rouskis hankki 
vuonna 2010 palveluita yhteensä noin 
50 yritykseltä, joista valtaosa oli lähi-
alueella toimivia paikallisia yrityksiä. 

Rouskis ei tavoittele toiminnallaan 
voittoa eikä jaa osinkoa vaan toimii 
omakustannusperiaatteella. Kunnan 
vastuulla olevan jätehuollon toteu-
tuksesta aiheutuvat kustannukset ka-
tetaan pääasiassa jätemaksuilla. Ve-
rovaroja ei käytetä. Jätemaksuja ovat 
Rouskiksen jätteen vastaanotossa peri-
mät jätteenkäsittelymaksut ja kunnan 
järjestämään jätteenkuljetukseen liitty-
vät kunnan jätetaksan mukaiset mak-
sut. Jätetaksan mukaisesta perusmak-
susta kunnat voivat päättää erikseen. 

Kunnan jätetaksan mukaisista jätemak-
suista päättää kunta. Maksut määrä-
tään maksettavaksi yhtiölle. Rouskiksen 
jätteen vastaanotossa perittävistä mak-
suista päättää yhtiön hallitus. Jätemak-

sut perustuvat jätehuollon toteutta-
misen kustannuksiin. Maksut pyritään 
määräämään niin, että ne kannusta-
vat jätteiden määrän vähentämiseen ja 
hyödyntämisen edistämiseen.

Rouskis toteuttaa ja kehittää lakisää-
teisten tehtävien ohella jätehuoltoon 
tai mahdollisesti muuhunkin toimin-
taan liittyviä tehtäviä ja liiketoimintaa. 
Tällaista liiketoimintaa on esimerkik-
si pilaantuneiden massojen käsittely, 
joista saatavilla tuloilla voidaan osit-
tain tukea perustoiminnan rahoitusta.

Arvio taloudellisesta asemasta  
ja tuloksesta
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
9.2.2010 annettiin osakkeenomista-
jille ilmoitus Rouskis Oy:n toiminta-
olosuhteiden vaarantumisesta. Syynä 
talouden heikentymiseen oli Rouskik-
sen vastaanottoon tuodun jätemäärän 
äkillinen väheneminen, josta oli seu-
rauksena jätteenkäsittelymaksutulojen 
putoaminen. 

Rouskiksen hallitus päätti kokoukses-
saan 30.3.2010, että yhtiön oli ryh-
dyttävä välittömiin toimiin talouden 
tasapainottamiseksi. Ensimmäisenä 
säästötoimenpiteenä lauantaiaukiolo-

5 TALOUDELLINEN VASTUU
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ajat poistettiin Korvenmäen ja Paimion 
jäteasemilta. Myös yhtiön muita kuluja 
leikattiin ja siirrettiin. Investointeja, jot-
ka eivät olleet välttämättömiä, päätet-
tiin siirtää. Suuri osa henkilökunnasta 
vaihtoi vapaaehtoisesti lomarahan va-
paaksi. Hyötyjätepisteiltä lopetettiin 
paristo- ja muovipussinkeräys. 

Ekomaksun käyttöönottoa oli esitet-
ty heti vuoden alussa osakaskunnille, 
joissa oli käytössä sopimusperustei-
nen jätteenkuljetusjärjestelmä. Vuo-
den 2010 budjettiin oli arvioitu, että 
ekomaksulla saataisiin noin 750 000 
euron tulot. Ekomaksu kuitenkin hy-
lättiin Salon kaupunginvaltuustossa 
17.5.2010, minkä jälkeen asian käsit-
tely jouduttiin keskeyttämään myös 
Paimiossa ja Sauvossa yhtenäisen ra-
hoitusmallin varmistamiseksi. Eko-
maksun hylkäämisen jälkeen Rouskik-
sen hallitus päätti korottaa jätteiden 
käsittelymaksuja sekä punnitus- ja vas-
taanottomaksua kompensoimaan tu-
lovajetta. Korotukset astuivat voimaan 
1.7.2010 alkaen.

Asumisen ja julkisen toiminnan jättei-
den määrä pysyi koko loppuvuoden 
edelleen samalla alentuneella tasolla. 
Talous kuitenkin saatiin kääntymään 
nousuun. Talouden pelastajia olivat 
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käsittelyyn tuodut normaalia suurem-
mat yksittäiset teollisuus- ja yritysjäte-
erät.

Tilikauden tapahtumia
Yhtiössä otettiin vuoden alusta käyt-
töön uudet kustannuspaikat, jotka 
mahdollistivat lakisääteisen toiminnan 
sekä yritystoiminnan tuottojen ja me-
nojen tarkemman erottelun. Samalla 
yhtiössä otettiin käyttöön uusi kirjan-
pito- ja budjetointiohjelma sekä tili-
karttaa uudistettiin. Lisätyötä aiheutti 
myös heinäkuun alusta voimaan as-
tunut arvonlisäverokantojen muutos  
22 prosentista 23 prosenttiin.

Tulot vuonna 2010, % Menot vuonna 2010, %

Jätteenkäsittelymaksut 70,25%

 Punnitusmaksut 1,59%
       Hyötyjätehuollon tulot 4,11%
                 Pilaantuneiden massojen käs. tulot 0,08%
                  Maankaatopaikan tulot 0,34%
                     Tuottajavastuu 1,49%
                        Astiamyynti/vuokratulot 1,02%

Kiinteistöjen 
   jätehuolto-
      palvelut 
        19,89%

  
             Muu 
              myynti 0,26%

              Liiketoiminnan 
              muut tuotot /
              ei mukana lv:ssa 
             0,97%

                    Materiaalit 
                 ja palvelut 
              21,90%Henkilöstö-

kulut 23,22%

Poistot 
ja arvon-
alentu-
miset 
13,41%

Jätevero 16,05%

         

                       Muut 
                        liikekulut 2,23%

                          Rahoitustuotot 
                          ja kulut 1,30%  

                            Tilinpäätössiirrot 
                             ja tuloverot 
                            3,76%

         Kone- ja kalustokulut 
         5,05%

     Toimitilakulut 
     3,68%

Vapaaeht.
henkilö-
sivukulut 
0,95%

     Matkakulut 0,14%
      Edustuskulut 0,74%
       Myyntikulut 0,04%
      Markkinointikulut 0,005%
        Tutkimus- ja kehityskulut 0,41%
              Hallintokulut 7,17%

si liiketoiminnan muihin kuluihin. Ti-
likauden 2010 tulos ennen satunnai-
sia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on 
571 460,19 euroa ja tilinpäätössiirto-
jen ja verojen jälkeen tulos on voitolli-
nen 419 263,40 euroa.
 

hallituksen esitys yhtiön voittoa 
koskeviksi toimenpiteiksi
Hallitus esitti, että tilikauden voit-
to 419 263,40 euroa siirretään tilille 
”voitto/tappio edellisiltä tilikausilta” 
ja että osinkoa ei jaeta.

Investoinnit
Tilikaudella investointien kokonais-
määrä oli yhteensä 497 814 euroa. 
Pääosa tästä summasta käytettiin 
maa-alueiden ostoon ja kaatopaikan 
kallioseinämän pystyeristerakenteen 
korotukseen. 

Yhtiön tulos
Tilikauden liikevaihto oli 4,42 milj. 
euroa (3,82 milj. euroa v. 2009). Lii-
kevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 
15,6 %. Jäteveron määrä liikevaihdos-
ta oli 649 800 euroa. Kirjanpitolau-
takunnan antaman ohjeen mukaisesti 
jätevero on kirjattu vastaavasti menok-
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 Rahayksikkö EURO  1.1.2009–31.12.2010 1.1.2008–31.12.2009

 LIIKeVaIHTO  4 423 291,76 3 825 837,86  
 
 Liiketoiminnan muut tuotot  43 316,63 16 733,34
 Materiaalit ja palvelut   
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat   
           Ostot tilikauden aikana  -35 932,43 -47 140,56
           Varastojen lisäys / vähennys  658,02 307,78
      Ulkopuoliset palvelut  -850 892,14 -786 463,60
  -886 166,55 -833 296,38
 Henkilöstökulut   
      Palkat ja palkkiot  -774 483,12 -787 886,74
      Henkilösivukulut   
           Eläkekulut  -135 193,86 -133 730,66
           Muut henkilösivukulut  -30 041,96 -51 052,11
  -939 718,94 -972 669,51
 Poistot ja arvonalentumiset   
      Suunnitelman mukaiset poistot  -542 632,48 -573 093,47
  -542 632,48 -573 093,47
   
 Liiketoiminnan muut kulut  -1 473 913,63 -1 524 609,26
   
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  624 176,79 -61 097,42
   
 Rahoitustuotot ja -kulut   
      Muut korko- ja rahoitustuotot   
           Muilta  9 474,54 6 444,24
      Korkokulut ja muut rahoituskulut   
           Muille  -62 191,14 -87 520,12
  -52 716,60 -81 075,88
   
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ  571 460,19 -142 173,30
   
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-   
 SIIRTOJA JA VEROJA  571 460,19 -142 173,30
   
 Tilinpäätössiirrot   
      Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)  -1 358,00 500,00
  -1 358,00 500,00
   
 Tuloverot   
      Tilikauden verot  -150 838,79 31,04
  -150 838,79 31,04

   
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  419 263,40 -141 642,26

TULOS

                    Materiaalit 
                 ja palvelut 
              21,90%

Jätevero 16,05%

         

                       Muut 
                        liikekulut 2,23%

                          Rahoitustuotot 
                          ja kulut 1,30%  

                            Tilinpäätössiirrot 
                             ja tuloverot 
                            3,76%
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Rahayksikkö EURO  31.12.2010 31.12.2009

 V  A  S  T  A  A  V  A  A   
           PYSYVÄT VASTAAVAT   
           Aineettomat hyödykkeet    
                     Aineettomat oikeudet  24 393,52 43 938,11 
  24 393,52 43 938,11 
           Aineelliset hyödykkeet    
                     Maa- ja vesialueet    
                       Omistetut  422 380,83 145 559,83 
                       Vuokraoikeudet  15 088,49 15 088,49 
                     Rakennukset ja rakennelmat    
                       Omistetut  879 754,07 935 533,59 
                     Koneet ja kalusto  613 156,40 739 985,07 
                     Muut aineelliset hyödykkeet  2 831 716,59 3 131 278,30
                     Ennakkomaksut ja keskener hankinnat  180 102,35 0,00
  4 942 198,73 4 967 445,28
  4 966 592,25 5 011 383,39 
          VAIhTUVAT VASTAAVAT   
           Vaihto-omaisuus   
                     Valmiit tuotteet/Tavarat  8 355,06 7 697,04
  8 355,06 7 697,04
           Saamiset   
                Lyhytaikaiset   
                     Myyntisaamiset  832 507,94 677 203,12
                     Saamiset saman kons. yrityksiltä  4 516,92 6 836,41
                     Muut saamiset  2,32 0,00
                     Siirtosaamiset  134 610,23 141 647,70
  971 637,41 825 687,23
     
           Rahat ja pankkisaamiset  73 907,62 138 180,34
   
  1 053 900,09 971 564,61  
 VASTAAVAA YhTEENSÄ  6 020 492,34 5 982 948,00
 
V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A   
           OMA PÄÄOMA   
           Osakepääoma   
                     Osakepääoma  1 130 500,00 1 072 700,00
                     Osakepääoman korotus  0,00 85 000,00
  1 130 500,00 1 157 700,00
           Ylikurssirahasto  25 361,74 25 361,74
           Muut rahastot   
                     Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 27 200,00 0,00
  27 200,00 0,00
           Edellisten tilikausien voitto (tappio)  -138 553,00 3 089,26
           Tilikauden voitto (tappio)  419 263,40 -141 642,26
   
  1 463 772,14 1 044 508,74  
           TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
                     Poistoero  65 828,52 64 470,52
  65 828,52 64 470,52
           PAKOLLISET VARAUKSET   
                      Muut pakolliset varaukset  827 928,97 739 986,97
  827 928,97 739 986,97  
           VIERAS PÄÄOMA   
           Pitkäaikainen   
                     Lainat  rahoituslaitoksilta  2 254 796,86 2 768 774,24
  2 254 796,86 2 768 774,24
           Lyhytaikainen   
                     Lainat rahoituslaitoksilta  513 977,38 681 763,34
                     Ostovelat  381 893,52 318 681,20
                     Velat saman konsernin yrityksille  4 909,40 23 087,27
                     Muut velat  163 209,61 169 337,38
                     Siirtovelat  344 175,94 172 338,34
  1 408 165,85 1 365 207,53
  3 662 962,71 4 133 981,77  
 VASTATTAVAA YhTEENSÄ  6 020 492,34 5 982 948,00

TASE
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TALOUS  

Toimialueen asukasluku asukasta 75 600

Alueen ulkopuolisia asukkaita asukasta 20 000

Liikevaihto  euroa/asukas 58,5

Ostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta prosenttia 27,2

Henkilöstökulut liikevaihdosta prosenttia 21

Jäteveron osuus liikevaihdosta prosenttia 15

Poistojen osuus liikevaihdosta prosenttia 12

Taseen loppusumma euroa 6 020 492

Liikevaihto/taseen loppusumma  0,73

Liiketulos liikevaihdosta prosenttia 14,1

Nettotulos liikevaihdosta  prosenttia 9,5

Sijoitetun pääoman tuotto prosentta 14,3

Omavaraisuusaste prosenttia 24,3  

hENKILÖSTÖ  

Henkilökunnan määrä henkilöä 24

  Naisten osuus prosenttia 67

  Miesten osuus prosenttia 33

Keskimääräinen ikä vuotta 39

Henkilötyövuodet yhteensä henkilötyövuotta 22

Määräaikaisten osuus prosenttia 19

Vuokratyövoiman käyttö henkilötyövuotta 0

Keskimääräinen vaihtuvuus  0,1

Työsuhteen keskimääräinen pituus vuotta 6,1

Koulutus, ylempi korkeakoulututkinto prosenttia 13

Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto prosenttia 50

Koulutus, peruskoulu ja muu prosenttia 38

Työtapaturmat kappaletta 1

Tapaturmapoissaolot päivää/henkilötyövuotta 0,1

Sairauspoissaolot päivää/henkilötyövuotta 23,1
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MATERIAALIVIRRAT  

Vastaanotetut jätemäärät  

Kokonaisjätemäärä tonnia 68 812

1 Yhdyskuntajäte tonnia 23 701

1.1. Sekalainen yhdyskuntajäte  kiloa/asukas 242,4

1.2. Erilliskerätty biojäte kiloa/asukas 28,3

2 Maa- ja kiviainesjäte tonnia 20 802

3 Rakennusjäte tonnia 5 650

4 Tuotantotoiminnanjäte tonnia 18 660

Lietteet, nestemäiset jätteet, sakat tonnia 267

Ongelmajätteet tonnia 876

Tuottajavastuujätteet tonnia 1155

Käsittely ja hyödyntäminen  

Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yht. prosenttia 24

Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen prosenttia 17

Yhdyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen prosenttia 7

Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle prosenttia 76

Peittoaine/jätemäärä (peittoainesuhde)  1,9 

YMPÄRISTÖ  

Ilmastovaikutus, syntynyt kaatopaikkakaasu tonnia (CO2-ekv) 16 002

Jätevedet Salon kaupungin puhdistamolle  

Kokonaistyppikuormitus (N) AVL 978

Kokonaisfosforikuormitus (P) AVL 36

BOD7-kuormitus AVL 40

COD-kuormitus kiloa 13 263

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 53

Analyysejä keskimäärin, pohjavedet analyysiä/piste 64

Analyysejä keskimäärin, pintavedet analyysiä/piste 44
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AVL 
Asukasvastineluvulla tarkoitetaan yhden henkilön keski-
määräistä jätevesikuormitusta vuorokaudessa.

Biojäte
Muodostuu elintarvike-, ruoka- ja puutarhajätteestä. Ha-
joaa biologisesti 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 kate-
taan yleisiä ongelmajäte-, neuvonta- ja aluekeräyspalveluja, 
joista ei erikseen peritä maksua. Ekomaksu ei ole käytössä 
Rouskiksen alueella.

Energiahyödyntäminen
Jätteen hyödyntämistä, jossa sen energiasisältö muunne-
taan lämmöksi ja/tai sähköksi.

hyödyntäminen
Hyödyntämisen tarkoituksena on ottaa talteen ja hyötykäyt-
töön jätteen sisältämä aine tai energia.

hyötyjäte
Jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jon-
ka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jol-
le on luvallinen vastaanottopaikka. Hyötyjätteitä ovat muun 
muassa keräyslasi, keräysmetalli, keräyspaperi, keräyskar-
tonki, keräyspahvi, puujäte, biojäte ja energiajäte.

7 LYhENTEET JA KÄSITTEET
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hyötyjätepiste
Hyötyjätepiste on kotitalouksille rakennettu keräyspaikka, 
jossa kerätään hyödynnettäviä jätelajeja, kuten metallia, la-
sia, paperia ja kartonkia. Rouskiksen alueella on yhteensä 
73 hyötyjätepistettä.

ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät
Laatujohtamisen avuksi ISO:n (International Organization for 
Standardization) laatima kansainvälinen standardi. Standardi 
ohjaa laatuasioiden hallintajärjestelmän rakentamista.

ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja opas-
tusta niiden soveltamisesta.
Ympäristöjohtamisen avuksi ISO:n (International Organization 
for Standardization) laatima kansainvälinen standardi. Stan-
dardi ohjaa ympäristöasioiden hallintajärjestelmän rakenta-
mista. 

Järjestetty jätteenkuljetus
Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteen 
jätteenkuljetus joko yksityisiä yrityksiä kilpailuttamalla tai 
sopimusperusteisena (Jätelaki 10§).

Jäteasema
Jäteasemat ovat miehitettyjä jätteiden tuontipaikkoja, joissa 
otetaan vastaan hyöty- ja ongelmajätteitä sekä kaatopaikal-
le loppusijoitettavia sekajätteitä. Rouskiksen jäteasemat si-
jaitsevat Salon Korvenmäessä, Salon Perniössä, Paimiossa ja 
Kemiönsaaressa.

Jätehuolto
Jätelainmukainen toiminta, joka sisältää jätteen keräyksen, 
kuljetuksen, hyödyntämisen ja loppusijoituksen sekä käsitte-
lypaikan tarkkailun että jälkihoidon.
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Jätehuoltomääräykset
Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin (17 §) perustuvia kun-
nan antamia paikallisia määräyksiä.

Jätelaitos
Jätelaitos on kunnan jätehuoltovastuiden järjestämiseksi pe-
rustettu paikallinen tai useamman kunnan alueellinen toi-
mintayksikkö. Jätelaitos on usein kuntien omistama osake-
yhtiö, liikelaitos tai kuntayhtymä. Rouskis Oy:n omistavat 
Salon, Paimion, Sauvon ja Kemiönsaaren kunnat.

Jätepoliittinen ohjelma
Jätepoliittiseen ohjelmaan kirjataan, miten vastuut ja vel-
vollisuudet Rouskiksen ja osakaskuntien välillä hoidetaan, 
miten työnjaosta eri toimijoiden kesken on sovittu tai so-
vitaan ja millaiseen palvelutasoon pyritään. Jätepoliittinen 
ohjelma hyväksytään osakaskuntien valtuustoissa ja Rous-
kiksen hallituksessa.

Jätetaksa
Jätetaksalla tarkoitetaan asiakirjaa, joka sisältää luettelon 
kunnassa käytössä olevista jätemaksuista. Jätetaksan mu-
kaisista jätemaksuista päättää kunta. Voimassa oleva jäte-
taksa mahdollistaa julkisoikeudellisen jätemaksun perinnän. 
Taksa laaditaan sellaiseksi, että se kannustaa jätteen mää-
rän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntä-
misen lisäämiseen.

Jätevero
Kaatopaikan pitäjä on velvollinen maksamaan kaatopaikal-
le sijoitetusta jätteestä valtiolle jäteveroa 40 euroa (+ alv) jä-
tetonnia kohti. Jäteverolla ohjataan kaatopaikalle päätyvän 
jätteen määrän vähentämiseen ja jätteiden hyödyntämisen 
lisäämiseen.

Jätteenkäsittelymaksu
Rouskiksen vastaanotossa perittävä maksu, jonka suuruu-
desta päättää yhtiön hallitus. Jätteenkäsittelymaksuilla ra-
hoitetaan turvallisen loppusijoituksen lisäksi kaikki asiakkaan 

tarvitsemat jätehuollon palvelut. Jätteenkäsittelymaksut pe-
rustuvat jätehuollon toteuttamisen kustannuksiin.

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.

Kaatopaikan suotovedet
Kaatopaikan suotovesillä tarkoitetaan jätetäytön läpi suo-
tautuneita vesiä, jotka viemäröidään jäteaseman tasausal-
taaseen ja pumpataan sieltä edelleen jätevedenpuhdista-
molle asianmukaiseen käsittelyyn.

Kaatopaikka
Kaatopaikka on kierrätyksen ja hyödyntämisen jälkeen jäl-
jelle jäävien jätteiden loppusijoituspaikka. Korvenmäen jä-
teasemalla sijaitsee Rouskis Oy:n toimialueen ainoa tavan-
omaisen jätteen kaatopaikka.

Kaatopaikkakaasu
Kaatopaikkakaasua syntyy biohajoavan jätteen hajotessa ha-
pettomissa oloissa. Kaatopaikkakaasu sisältää metaania ja 
hiilidioksidia, jotka ovat haitallisia kasvihuonekaasuja. Ym-
päristön kannalta kaasujen hyödyntäminen on merkittävää, 
sillä kaatopaikkakaasun sisältämä metaani on yli 20 kertaa 
hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. 

Keräys
Jätteiden kokoaminen kuljetusta varten keräysvälineisiin.

Keräysväline
Keräysväline on kiinteistöllä tai aluekeräyspaikassa oleva jä-
teastia tai säiliö.



V u o s i k a t s a u s  2 0 1 031

Kierrätys
Toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen jäte materi-
aalina uudelleen käytettäväksi.

Kilpailutus
Kuntien jätelaitokset hankkivat palveluja julkisista hankin-
noista annetun lainsäädännön mukaisesti yksityisiltä yri-
tyksiltä kilpailuttamalla. Yleisesti kilpailutettuja toimintoja 
ovat jätteiden kuljetukset, konetyöt sekä erilaiset hyödyntä-
mispalvelut.

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. Rouskiksen toimialueella kun-
nan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä Kemiönsaaressa 
sekä Salon Kiskossa ja Särkisalossa.

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.

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.

Omakustannusperiaate
Omakustannusperiaattella tarkoitetaan palveluiden tuotta-
mista tuotantokustannuksia vastaavaan hintaan. Rouskis ei 
tavoittele toiminnallaan voittoa eikä jaa osinkoa, vaan toi-
mii omakustannusperiaatteella.

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 vesitiivis suojausrakenne, joka pitää 
kaatopaikan ulkopuoliset puhtaat pintavedet erillään jät-
teestä sekä likaisista kaatopaikan suotovesistä.

Pohjarakenne
Kaatopaikan pohjan vesitiivis suojausrakenne, joka estää 
haitta-aineiden kulkeutumisen jätetäytöstä pohjaveteen tai 
maaperään.

Poikkeama
Tapahtuma, jossa tavanomaisesta toimintatavasta poikkea-
minen on aiheuttanut tai olisi saattanut aiheuttaa (läheltä 
piti tilanteet) merkittävää haittaa ympäristölle, terveydelle 
tai yrityksen toiminnalle. Poikkeamia ovat esimerkiksi tulipa-
lot ja onnettomuudet.

Sekajätteen aluekeräyspiste
Sekajätteen aluekeräyspisteellä tarkoitetaan asuinkiinteistö-
jen yhteisessä käytössä olevia jätekontteja. Aluekeräyspistei-
tä voivat käyttää ne asuinkiinteistöt, jotka eivät ole tehneet 
sopimusta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Rouskis ylläpitää 
sekajätteen aluekeräystä Salossa paikaten sopimusperus-
teista jätteenkuljetusta ja laskuttaa kiinteistöiltä vuosittain 
kunnan jätetaksan mukaisen vuosimaksun. Myös Kemiön-
saaressa saaristossa sijaitsevilta kiinteistöiltä sekajätteet ke-
rätään aluekeräyksenä yhteisistä jäteastioista.
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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. Rouskiksen toimialueella Sa-
lossa (lukuun ottamatta Kiskoa ja Särkisaloa), Paimiossa ja 
Sauvossa on sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jota pai-
kataan kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella.

Syntypaikkalajittelu
Kiinteistöllä tapahtuvaa yhdyskuntajätteiden lajittelua hyö-
dyntämiseen tai käsittelyyn meneviin jätejakeisiin.

Toimintajärjestelmä
Organisaation ohjaus- tai johtamisjärjestelmä, joka on yri-
tyksen yhteiset pelisäännöt siitä, miten toimitaan. Rouskik-
sen toimintajärjestelmä pohjautuu standardeihin ISO 9001 
Laadunhallintajärjestelmät ja ISO 14001 Ympäristöjärjestel-
mät. Järjestelmän avulla varmistetaan ympäristönsuojeluta-
son ja asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen.

Tuottajavastuu
Tuottajavastuulla tarkoitetaan erikseen päätettyjen tuottei-
den osalta kaupan ja teollisuuden velvollisuutta huolehtia 
niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen 
ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä niistä aiheutuvis-
ta kustannuksista. Suomessa tuottajavastuu koskee pape-
ria, sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, loisteputkia, renkai-
ta, ajoneuvoja, akkuja ja paristoja sekä osittain pakkauksia.

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. 

Yhdyskuntajäte
Yhdyskuntajätettä on asumisessa syntyvä jäte (kotitalous-
jäte) sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määräl-
tään siihen rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoi-
minnan jäte.

Ympäristölupa
Toimintaan, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumisen 
vaaraa, tarvitaan viranomaisen myöntämä Ympäristösuoje-
lulain (28 §) mukainen lupa. Korvenmäen jäteasemalla ja jo-
kaisella pienjäteasemalla on voimassa olevat ympäristöluvat.

YVA
Hankkeille, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö-
vaikutuksia, on tehtävä ympäristövaikutusten arviointime-
nettely (YVA). Rouskis käynnisti vuonna 2009 ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyn, jossa arvioidaan jätevoimala, 
eloperäisiä jätteitä käsittelevä etanoli- ja biokaasulaitos, 
syntypaikkalajitellusta jätteestä kierrätyspolttoainetta val-
mistava laitos sekä kaatopaikkojen laajennusalueet.



Rouskis Oy
Helsingintie 541

24100 SaLO
Puh. (02) 727 6800

www.rouskis.fi

Ku
va

: S
am

i K
ilp

iö


	Etukansi
	Sisältö
	1 ROUSKIS OY
	1.1 Johtajan katsaus
	1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä
	1.3 Johtaminen ja hallinto
	1.4 Perustietoa yhtiöstä
	1.5 Kehityshankkeet

	2 PALVELUT JA TUOTTEET
	2.1 Jätteiden keräysja kuljetus
	2.2 Käsittely ja hyödyntäminen
	2.3 Muut palvelut

	3 SOSIAALINEN VASTUU
	3.1 Henkilökunta
	3.2 Viestintä – Neuvonta ja tiedotus

	4 YMPÄRISTÖVASTUU
	4.1 Vaikutukset veteen
	4.2 Vaikutukset ilmaan
	4.3 Haittaeläimet ja melu

	5 TALOUDELLINEN VASTUU
	6 TUNNUSLUVUT
	7 Lyhenteet ja käsitteet



