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• Omistajina 12 kuntaa

• Noin 75 työntekijää 

• 230 000 kuntalaista

• Liikevaihto 27 milj.eur (2018)

Avainluvut



Rosk´n Rollin rooli kiertotaloudessa

Luonnonvarojen 

käyttö on

kestävällä

tasolla

Tuotteet on suunniteltu siten, 

että niiden valmistus, käyttö ja 

palautus tuotantoon kuluttavat 

mahdollisimman vähän luonnonvaroja

Jakelu on tehokasta

ja häviöt ovat pieniä

(lukuunottamatta

ruokaketjuja)

Tuotanto on tehokasta

ja jätteet hyödynnetään

Tuotteita käytetään oikein

ja palautetaan kiertoon

oikea-aikaisesti

Kierrosta poistuvat 

aineet käsitellään 

ja palautetaan 

luontoon kestävällä 

tavalla

Materiaalit palautetaan tuotantoon 

säilyttäen niiden käyttöarvo 

mahdollisimman korkeana 

Jätteet kerätään 

tehokkaasta ja 

ohjataan 

hyödynnettäviksi

Juha Kaila 26.02.2015

Lähde: EU COM(2014) 398 final
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Jätehuollon vaikutusalue



Kohti kierrätystavoitteita – toimenpiteitä 
asukkaiden jätehuollossa

MAHDOLLISUUS TOTEUTUSTIETOISUUS



1 Tietoisuus 
Valistus, kasvatus, neuvonta => oivallus => oikea asenne, motivaatio

▪ asiantunteva ja neuvova asiakaspalvelu,

▪ kampanjat ja kilpailut koululaisille,

▪ opetuskansio alakoulujen ympäristökasvatustyöhön,

▪ näkyvä osallistuminen messu-, markkina ym. tapahtumiin,

▪ pop-up –neuvonta ja valvonta palvelupisteillä,

▪ asiakaslehti, jätehuollon vuosikalenteri,

▪ kattava lajitteluohje- ja neuvonta-aineisto.



2 Mahdollisuus 
▪ Asiakasliittymä kiertotalouteen helpoksi, infra ja palvelut kuntoon

▪ Oikeita ratkaisuja eri tilanteisiin: kiinteistökeräys, hyötyjätepisteet, 
jäteasemat, noutopalvelu, kiertävät keräykset jne.

▪ Palveluiden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin, ottaen 
vahvemmin huomioon käyttäjien tarpeet

▪ Toimenpiteitä mm.

-monilokeroastiapalvelu,
-muovinkeräys,
-poistotekstiilien kierrätyshanke,
-valmistautuminen uusiin vaatimuksiin (mm. biojätteen kattava
erilliskeräys).



3 Toteutus
▪ Materiaaleja hallinnassa, mitä niille tehdään?

▪ Keräys ja kuljetukset tehokkaasti ja taloudellisesti, uusiutuvien polttoaineiden käytön 
lisääminen

▪ Optimoidut materiaali- ja ravinnekierrot, tehokas energiahyödyntäminen

▪ Kuntajäteyhtiöt kiertotalouden kehitysalustana, n. 20-30 kpl kumppanuutta eri 
materiaalien hyödyntämiseen

▪ Toimenpiteitä mm.

▪ ajojen minimointi digitalisaation avulla (mm. Enevo-automatiikka, kehittynyt ajonohjaus+reittioptimointi),
▪ biojätteen ravinnekierron kehittäminen,
▪ kehitysyhteistyötä mm. muovien, tekstiilien, kipsin, eristevillojen ja posliinin hyödyntämisessä, 
tulevaisuuden polttoaineiden valmistuksessa ym.,
▪ pitkän aikajänteen suunnittelu, teollisen toiminnan mahdollistaminen, aluekehityshankkeet.



•Yhtiö perustettiin 5/2017 IUJ:n, RR:n ja Kuusakoski Oy:n kesken

•Omistusosuudet: RR 49 %, Kuusakoski 51 %

•Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia kierrätys- ja jätehuoltopalveluja yrityksille ja teollisuudelle

•Revanssilla on aluevuokraukseen perustuvat vastaanottopisteet Porvoossa (RR/Dom), Lohjalla 
(RR/Mun) ja Hyvinkäällä (KK), 3/2020 alkaen Kilpilahdessa

Yrityspalveluja osakkuusyhtiö Revanssi Oy:ltä



Uusia kehitysalustoja kiertotaloudelle – Kilpilahti ja Munkkaa

INPUT: Monipuolista materiaalijalostusta lähiteollisuuden ja muiden toimijoiden raaka-aineista
OUTPUT: Raaka-aineita, tuotteita, ravinteita, energiaa teollisuudelle ja muille toimijoille lähelle ja kauas



Kiitos mielenkiinnosta!
Vesa Heikkonen
kehityspäällikkö

vesa.heikkonen@rosknroll.fi


