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Itä- ja Länsi-Uudenmaan kuntien oman jätehuoltoyhtiön, Rosk’n Rollin, 
yksi viime vuoden tavoitteista oli vauhdittaa kiinteistökohtaista hyöty-
jätteiden keräystä. Tavoite täyttyi hienosti. Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 
lähes kaikissa yli viiden asunnon taloyhtiön jätekatok-
sissa on omat keräysastiat biojätteelle, yli 20 asuin-
huoneiston kiinteistöissä myös kartongille ja yli 40 
asuinhuoneiston kiinteistöissä edellä mainittujen lisäksi 
metallille ja lasipakkauksille. 

Muovinkeräyksen osalta vastasimme vuonna 2018 
asiakkaidemme palvelun tarpeeseen käynnistämäl-
lä vapaaehtoisen kiinteistökohtaisen pakkausmuovin 
keräyksen. Omakotiasukkaan ratkaisu hyötyjätteiden 
keräykseen on vuonna 2018 uudistettu monilokeropal-
velu, jossa jäteastian sisäosa on jaettu lokeroihin, joihin 
kerätään eri jätelajeja. Monilokeropalvelussa oli vuo-
den 2018 lopussa mukana noin 900 kiinteistöä.

Uudenmaan jätelautakunnan tänä keväänä hyväksy-
mät uudet jätehuoltomääräykset tiukentavat kiinteis-
töjen lajitteluvelvoitteita. 1.4.2020 alkaen kartonki, metalli, pakkauslasi 
ja -muovi tulee lajitella ja kerätä erikseen kaikissa vähintään 20 huoneis-
ton kiinteistöissä. Biojätteen erilliskeräys säilyy vähintään 5 huoneiston 
kiinteistöissä.

Suurin osa yhdyskuntajätteestä, 72,4 %, menee energiahyödyntämi-
seen. Lajittelun tehostumisen kautta materiaalihyödyntämisen osuus 
kuitenkin kasvaa. Vuonna 2018 Rosk’n Rollin käsittelemästä yhdyskun-
tajätteestä jo 22,5 % päätyi uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Vuon-
na 2018 kaatopaikattavan jätteen määrä oli Rosk’n Rollin alueella 3,4 %  
yhdyskuntajätteestä.

Ett av förra årets mål för kommunala avfallshanteringsbolaget Rosk’n 
Roll var att påskynda insamlingen av nyttoavfall på fastigheter. Målet 
uppfylldes bra. I praktiken innebär detta att nästan alla husbolag i öst-

ra och västra Nyland med minst 5 bostäder har egna 
kärl för bioavfall, i husbolag med fler än 20 bostäder 
finns kärl även för kartong och i husbolag med fler än 
40 bostäder finns dessutom kärl för metall och glasför-
packningar. 

När det gäller plastinsamling, svarade vi år 2018 på våra 
kunders behov genom att starta en frivillig fastighets-
specifik insamling av plastförpackningar. Lösningen för 
insamling av nyttoavfall i egnahemshus var den år 2018 
förnyade flerfackstjänsten, där kärlets insida är delad 
i fack där olika avfallssorter samlas in. I slutet av året 
2018 inkluderade flerfackstjänsten cirka 900 fastig- 
heter.

De nya avfallshanteringsföreskrifterna, som den här 
våren godkänts av Nylands avfallsnämnd, har strikta-

re sorteringsskyldigheter för fastigheter. Från 1.4.2020 ska fastigheter 
med minst 20 lägenheter sortera kartong, metall, förpackningsglas och  
-plast skilt. Skyldighet att separatinsamla bioavfall bibehålls vid fastig-
heter med minst 5 lägenheter. 

Hyötyjätteiden keräys on 
edennyt harppauksin

94,9 % yhdyskuntajätteestä 
hyödynnetään

Insamlingen av nyttoavfall 
har tagit stora steg framåt

1 579 441 blandavfallstömningar  
282 642 besök på avfallsstationer  
45 092 kontakter till kundtjänsten

Största delen, 72,4 % av det kommunala avfallet, bränns till energi. 
I och med att sorteringen har effektiverats ökar mängden material som 
utnyttjas. År 2018 var andelen kommunalt avfall, som Rosk’n Roll be-
handlade och som blev råvaror för nya produkter, redan 22,5 %. År 2018 
var mängden deponerat avfall inom Rosk´n Rolls område endast 3,4 % 
av det kommunala avfallet.

Sekajätetyhjennyksiä 1 579 441 
Jäteasemakäyntejä 282 642 
Yhteydenottoja asiakaspalveluun 45 092 

94,9 % av kommunalt avfall 
utnyttjas

Kuvateksti fi yhdellä, 
kahdella tai
kolmella rivillä

Kuvateksti sve yhdellä,  
kahdella tai

kolmella rivillä
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Vuosi 2018 oli viimeinen, jonka Itä-Uudenmaan Jätehuolto ja Rosk’n 
Roll toimivat juridisesti erillisinä yhtiöinä ennen virallista fuusioitumista.  
Vuosikertomussivustoltamme https://vk2018.rosknroll.fi löytyy lisää 
tietoa edellä luetelluista ja muista jätehuollon paikallisista luvuista sekä 
tapahtumista.

År 2018 var det sista året före den officiella fusionen som Östra Nylands 
Avfallsservice och Rosk´n Roll juridiskt fungerade som två skilda företag. 
På vår årsberättelsesida https://vk2018.rosknroll.fi/sv finns mer infor-
mation om ovanstående, andra figurer för lokal avfallshantering och 
händelser.

Fuusioituneiden yhtiöiden 
vuosikertomukset on julkaistu 

De fusionerade bolagens 
årsberättelser har publicerats

• Anders Rosengren, pj., Porvoo 
• Jarmo Aho, vpj., Lohja
• Ulla Lindström-Dahl, Raasepori 
• Jarmo Kuosa, Vihti
• Ari Oksanen, Sipoo (7/2019 alkaen)
• Merja Grönberg, Loviisa
• Reija-Riikka Stenbäck, Askola
• Torbjörn Ekholm, Hanko
• Mia Sundström, Karkkila

Lisätietoja: toimitusjohtaja Jukka Paavilainen,  
jukka.paavilainen@rosknroll.fi, p. 020 637 7071

Rosk’n Roll Oy Ab:n hallitus Rosk’n Roll Oy Ab:s styrelse 
• Anders Rosengren, ordf., Borgå 
• Jarmo Aho, v.ordf., Lojo
• Ulla Lindström-Dahl, Raseborg 
• Jarmo Kuosa, Vichtis
• Ari Oksanen, Sibbo (fr.o.m. 7/2019)
• Merja Grönberg, Lovisa
• Reija-Riikka Stenbäck, Askola
• Torbjörn Ekholm, Hangö
• Mia Sundström, Högfors

Mer information: verkställande direktör Jukka Paavilainen, 
jukka.paavilainen@rosknroll.fi, tfn 020 637 7071


