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myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -ser-
tifikaatit, jotka kattavat seuraavat toi-
minnot jätekeskuksessa ja jäteasemilla: 
kierrätyspolttoaineen valmistus, sähkö- 
ja elektroniikkaromun käsittely, pilaantu-
neiden maiden ja kiinteiden vaarallisten 
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Jätehuoltoa kuntalaisten 
ja ympäristön parhaaksi
Vuosi 2016 oli kasvun aikaa monella rintamalla. LHJ:n vastaanottamien jätteiden 
määrä kasvoi 46 prosenttia yli 86 000 tonniin. Tämä johtui lähinnä Satakierto Oy:n 
ja LHJ:n fuusioitumisesta ja Hallavaaran jätekeskuksen jätevirtojen yhdistämises-
tä yhtiön muihin jätevirtoihin. Kunnan vastuulle kuuluvien kotitalouksien ja palve-
lutoiminnan jätemäärät kasvoivat noin 20 prosenttia. Jätehuollossa siirryttiin vah-
vasti kohti kiertotaloutta. LHJ:n perusjätehuollon puolella hyötykäyttöaste nousi 
vuonna 2016 jo 98 prosenttiin. Tästä 56 prosenttia oli energiana hyödyntämistä ja 
loput materiaalihyödyntämistä.

Jätteenkäsittelyn pitkän aikajänteen ratkaisu on Lounais-Suomessa vielä vai-
heessa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyssä ollut valitus jätteen ener-
giahyödyntämisestä Saloon rakennettavassa uudessa ja Riihimäen jo toimivassa 
jätevoimalaitoksessa ratkesi Hankintarenkaan hyväksi vuoden 2017 alussa. Kil-
pailun voittanut Ekokem (nykyään Fortum) on kuitenkin kieltäytynyt rakentamas-
ta voimalaitosta. Valitukset ja viimeisin takaisku aiheuttavat korkeampia jätteen-
käsittelymaksuja, kun jätteitä joudutaan kuljettamaan Ruotsiin ja Viroon.

LHJ:n ympärille kasvanut viiden yrityksen LHJ Group-konserni käsitteli vuonna 
2016 ennätysmäärän, yli 330 000 tonnia, erilaisia jätemateriaaleja, pilaantunei-
ta maita ja kuonia. Laajenemista tapahtui myös kierrätystoiminnoissa, kun LHJ 
osti J. Syrjänen Oy:n, ja yhtiön käsittelykokonaisuuteen saatiin liitettyä moderni 
metallien sekä sähköromujen murska- ja erottelulaitos. Tytäryhtiöissä hyötykäyt-
töasteet lähentelivät sataa prosenttia muun muassa kuonan ja sähkö- ja elekt-
roniikkaromujen käsittelyssä sekä tietosuojahävitystoiminnoissa.

Taloudellisesti koko konserni jatkoi vahvoja otteita. Vuoden 2016 liikevaihto nousi 
uuteen ennätykseen, yli 21 000 000 euroon, kun mukaan lasketaan myös osak-
kuusyhtiö Cool Finland Oy:n luvut. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osuus ko-
konaisuudesta oli noin 10 500 000 euroa. Koko konsernin tulos oli erinomainen 
1 127 000 euroa. Emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tulos oli positiivinen 
159 000 euroa tytäryhtiöiden osingonjaon kautta. LHJ:n lakisääteisen perusjäte-
huollon liiketoiminta on ollut kuitenkin tappiollista edellisinä vuosina, eikä tilanne 
voi jatkua tällaisena tulevaisuudessa. Edessä on tasapainottavan budjetin ja tak-
san valmistelu jätelautakunnan kanssa.

Yhdyskuntajätehuolto on jokaiselle kuntalaiselle kuuluva peruspalvelu, jonka pitää 
toimia aina ja kaikissa olosuhteissa. Tämän toteuttaminen tarvitsee vastuullista 
julkista toimijaa, jotta kunnan vastuulle kuuluva peruspalvelu saadaan toteutettua 
tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kunta-
laisten ja kuntien oma yhtiö, jonka toiminta perustuu omakustannusperiaatteelle. 
Julkinen jätehuolto ei tavoittele maksimaalista voittoa eikä käytä jätehuollon jär-
jestämiseen verovaroja. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme hyvästä työstä jätehuollon hyväk-
si vuonna 2016. Onnea ja menestystä vuodelle 2017!

Immo Sundholm 
Toimitusjohtaja
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Perustietoa yhtiöstä
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy perus-
tettiin 26.10.1995. Yhtiö on satapro-
senttisesti kuntien omistama. LHJ:n 
päätarkoitus on alusta asti ollut kunnan 
vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelu-
tehtävän hoitaminen omistajakuntiensa 
puolesta. Perustehtävän lisäksi LHJ:n 
yhteydessä toimii viiden yrityksen 
muodostama LHJ Group -konserni, 
jonka yritykset tarjoavat palveluita elin-
keinoelämälle, julkishallinnolle ja tuotta-
jayhteisöille elektroniikkaromun, pilaan-
tuneen maan ja erityisjätteiden sekä 
tietosuojamateriaalien käsittelyssä.

Yhtiö laajeni

Omistajakuntia oli 2016 yhteensä 16 
kuntaa, vuoden alussa toteutuneen Sa-
takierto Oy:n fuusion myötä. Omista-
japohjaan liittyivät Satakunnasta Eura, 

Huittinen ja Säkylä. Vuosi 2016 kului 
kahden yhtiön kulttuurien, toimintata-
pojen ja toimintojen yhdistämisen paris-
sa.  Uutena palveluna yhtiön toiminto-
jen piiriin tuli Hallavaaran jätekeskuksen 
biokaasulaitos. 

Syksyllä 2016 LHJ konserni osti forssa-
laisen J Syrjänen Oy:n täydentämään 
sähkö-, elektroniikka- ja metalliromun 
käsittelypalveluita sekä rakennusjätteen 
hyödyntämistä. 

Yhtiön hallinto ja 
johtamisen periaatteet

Korkeinta päätösvaltaa yhtiössä käyttä-
vät omistajat. Hallituspaikkoja yhtiössä 
on 13, ja koska paikkoja on vähemmän 
kuin omistajia, on pienemmillä kunnilla 
edustus vuorotellen. Vähintään kerran 

vuodessa pidetään yhtiökokous, jossa 
päätetään esimerkiksi yhtiön laajentumi-
sesta tai merkittävistä investoinneista.
Tytär- ja yhteisyrityksien hallituk-
sissa on LHJ:n edustus. Toimi-
tusjohtaja vastaa operatiivisesta 
toiminnasta ja laatii strategiset suun-
taviivat yhdessä hallituksen kanssa. 

Yhtiön käytännön toiminta on jaettu 
viiden osaston tehtäväksi. Näitä ovat 
käyttö-, palvelu-, talous-, hallinto- ja 
viestintäosastot. LHJ:n ja sen tytär-
yritysten toimintoja johdetaan ja kehi-
tetään yhteisen toimintajärjestelmän 
avulla. Se on rakennettu kansainvälis-
ten ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 
standardien mukaisesti. Näistä ISO 
9001 laatu- ja ISO 14001 ympäristöjär-
jestelmä ovat myös sertifioituja. 

Perustettu

1995

Omistus

16
kuntaa

Työntekijöitä

55

Asuinkiinteistöjä
toimialueella

67 000

Asukkaita
toimialueella

138 000

Liikevaihto ja muut 
tuotot noin

10,5 M€
KOSKI TL

YPÄJÄ

JOKIOINEN

ORIPÄÄ

PUNKALAIDUN
EURA

HUITTINEN

SÄKYLÄ

SASTAMALA

AKAA

URJALA

LOIMAA

SOMERO

TAMMELA

FORSSAHUMPPILA

* Pirkanmaan Jätehuolto toimii osissa Sastamalaa.

11,58%

16,92%

4,05%

2,88%

2,00%

4,45%

4,31%

1,98%

7,18%

13,28%

2,96%

1,02%

4,20%

16,33%

1,95%

4,92%

Omistaja-
kunnat 2016

Avainlukuja
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Yhtiökokous
Edustaja jokaisesta osakaskunnasta

Petri Koivula
puheenjohtaja, Forssa

Heikki Tuomisto 
varapuheenjohtaja, Somero

Matti Alanko
Ypäjä

Leena Huovinen  
Akaa 

Johanna Häggman
Forssa 

Taru Kaaja
Sastamala Hallitus 2016

Harri Lehtonen
Eura 

Helena Manninen
Huittinen 

Minna Mäkipää
Oripää 

Pauli Pietilä 
Sastamala 

Ari Prihti 
Punkalaidun 

Aira Suikki
Humppila 

Teuvo Suominen
Loimaa

Jätehuollon toimijoiden roolit
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Jätehuollon palvelutehtävät
kuntien puolesta
• jätteiden vastaanotto, käsittely ja 
 hyödyntäminen
• erilliskeräyspalvelut
• kierrätyspisteiden ylläpito
•  jäteneuvonta
• vaarallisen jätteen keräys ja
 vastaanotto

Jätelautakunta
Jätehuollon viranomaistehtävät
• jätehuoltomääräykset ja niistä
 poikkeaminen
• jätetaksat
• jätteiden kuljetuksen periaatteet
• jätehuollon palvelutason
 päättäminen
• jätepoliittisen ohjelman
 laatiminen

Ympäristönsuojeluviranomaiset
Jätehuollon valvonta
• kuntaan voi ilmoittaa esim.
 roskaamisesta tai asiattomasta
 jätteenpoltosta
• valvoo järjestettyyn jätteenkuljetuk-
 seen liittymisen noudattamista,
 tarvittaessa kehotuksin ja sakoin

Jätteenkuljetusyrittäjät
Jätteenkeräys
• kotitalousjätteiden keräys ja kuljetus
• jätteen keräys- ja käsittelypalvelut 
 yrityksille

Hallitus
13 edustajaa

Toimitusjohtaja  

Immo Sundholm

Käyttöpäällikkö  

Mika
Helkearo
• Loppusijoitus
• Kompostointi
• REF-tuotanto
• Yhdyskuntatekniikka
• Murskauspalvelut

Viestintäpäällikkö 

Pasi
Kaskinen
• Tiedotus
• Neuvonta
• Markkinointi
• Suhdetoiminta

Palvelu- ja 
ympäristöpäällikkö

Anne
Sjöberg
• Tilastot, rekisterit, 
 raportointi
• Vastaanotto
• Hyöty- ja biojätteet
• Vaaralliset jätteet
• Kierrätyspisteet

Hallintopäällikkö  

Rainer
Andersson
• Yleishallinto
• Henkilöstöhallinto
• Työturvallisuus 
 (työsuojelupäällikkö)
• Kiinteistöt

Talouspäällikkö  

Leena
Kuusela
• Kirjanpito
• Laskutus
• Tilinpäätös
• Palkanlaskenta

Laatupäällikkö

Terhi 
Kaattari

Aluepäällikkö  

Sanna 
Matintalo
• Hallavaaran
 jätekeskus
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Toimintapolitiikka
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kehittänyt jätehuoltotoimintaa Suomessa, sekä yhdyskuntajätehuollon 

että ympäristöliiketoiminnan osalta. Yhtiön strategiana on tarjota kattavia palveluja ja kehittää monipuolista 

toimintaa. Nykyisiä ja uusia toimintoja tehdään osaavien kumppanien kanssa ja kehitetään eteenpäin 

avoimin mielin. Yhtiö huolehtii sekä ympäristön, henkilökunnan että lähiyhteisön hyvinvoinnista. Vuoden 

2016 aikana LHJ otti käyttöön corporate governance (hyvä hallinnointitapa) – ajattelun, jossa läpinäkyvyys, 

toimintatapojen yhtenäistäminen ja tiedonkulun tehostaminen ovat hyvän hallinnoinnin tunnusmerkkejä.  

Hyvä hallinnointi rakentuu pääosin yritysten itsesääntelyn varaan, vaikka sen perusperiaatteet löytyvätkin 

lainsäädännöstä.  

LHJ:n arvot
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset Cool Finland Oy, Suomen Elektroniikkakäsittely Oy, Suomen Erityisjäte, 
Suomen Tietoturva Oy ja Suomen Materiaalikierrätys Oy tarjoavat asiakkailleen ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittely-
palveluja, jotka tahdomme toteuttaa seuraavia arvoja noudattaen:

Uteliaana uuteen
Seuraamme avoimin silmin ja mielin jätehuoltoalan kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti sekä pyrimme etsimään, löytä-
mään ja kehittämään aktiivisesti uutta palveluliiketoimintaa markkinoille LHJ Group -yritysten aihepiireissä.

Edistyksellisesti
Kehitämme, uudistamme ja monipuolistamme aktiivisesti olemassa olevia toimintojamme varmistaaksemme niiden kor-
kean tason jatkossakin.

Palvellen
Teemme vuorovaikutteista yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme toimintojemme jatkuva paranta-
minen ja asiakastyytyväisyys. Toimintojemme ympäristövaikutuksista tiedotamme kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja 
rehellisesti.

Vastuullisesti
Päämääränämme on lisätä jätteen kierrätystä ja hyötykäyttöä, ja toteuttaa käsittelytoiminnot ympäristövaikutukset mini-
moiden. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita. 
Käsittelypalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen asetettuja ympäristö-, laatu- ja turvallisuustavoitteiden täyttymistä katsel-
moimme säännöllisesti.

Huomioimme henkilöstö-, tieto- ja tilaturvallisuuden vaatimukset ja varaamme riittävät resurssit näiden asioiden varmis-
tamiseksi. Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta ja siitä, että jokainen on tietoinen 
työnsä aiheuttamista ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista.

Tehokkaasti
Resursseja tehokkaasti hyödyntäen pyrimme luomaan hyvät edellytykset toimintojen kehittämiselle ja kannattavan jäte-
huollon palveluliiketoiminnan tuottamiselle. LHJ Groupin yritykset ja sen sidosryhmät sekä yhteistyötahot hyödyntävät te-
hokkaasti toinen toistensa osaamista, henkilöstöä ja teknologioita.
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LHJ Groupin yritykset tarjoavat korkeatasoisia kierrätys- ja 

käsittelypalveluita yrityksille, julkishallinnolle ja tuottajayhteisöille. Ne 

huolehtivat asiakkaan poistuvista materiaalivirroista erikoisosaamista 

vaativilla alueilla vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Palvelut 

ovat tarjolla asiakkaille valtakunnallisesti ja kylmälaitteiden osalta 

myös kansainvälisesti. Yhteistyöverkoston kautta erityispalvelut ovat 

saatavissa osaksi laajempaa jätehuollon kokonaispalvelua.

Cool Finland Oy on erikoistunut kierrättämään kylmälaitteita Suomessa ja Bal-
tiassa. Yrityksen sisarlaitoksia toimii eri puolilla Eurooppaa.

Suomen Tietoturva Oy tuottaa LHJ Groupin tietoturvapalvelut. Asiakirjat, ar-
kistot, elektroniikkalaitteet, sähköiset tallenteet, tuhottavat tuotantoerät, väären-
netyt tuotteet ja vastaavat käsitellään hallitussa prosessissa tunnistamattomaan 
ja käyttökelvottomaan muotoon.

Suomen Erityisjäte Oy on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luo-
kiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita ja käsiteltävyydeltään ongelmallisia 
voimakkaasti pilaantuneita maita. Suomen erityisjäte osallistui 2016 valtakunnal-
liseen Kasvu Open -kilpailuun ja sai kunniamaininnan. Uusimpana edistysaske-
leena on yhteistyö Luja-betonin kanssa, pohjakuonan hyödyntämiseksi betoni-
moduuleissa.

Suomen Elektroniikkakäsittely Oy:llä on vahvaa osaamista niin televisioi-
den ja monitorien kuin pienelektroniikankin käsittelyssä. Yritys pystyy tarjoamaan 
käsittelyratkaisun käytännössä kaikille sähköllä toimiville laitteille.

Suomen Materiaalikierrätys Oy tuo lisää osaamista sähkö- ja elektroniik-
kalaitteiden, sekä metallijätteen edistykselliseen kierrätykseen ja uusioraaka-ai-
neiden lajitteluun.

• Perustettu 1995 • Liikevaihto 21 M¤
• Henkilöstö 95

• Käsittelymäärä 330 000 tonnia vuodessa.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
• 100% 16 kuntaomistajaa 1995

Cool Finland Oy
• 50% LHJ 2005

Suomen Elektroniikkakäsittely Oy
• 100% LHJ 2003

Suomen Erityisjäte Oy
• 51% LHJ 2004

Suomen Tietoturva Oy
• 100% LHJ 2007

Suomen Materiaalikierrätys Oy
• 100% LHJ 2016
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Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on seitsemän jäteasemaa: Kiimassuo 

Forssa, Hallavaara Säkylä, Akaa, Sastamala, Loimaa, Somero ja 

Urjala. Jäteasemalla asiointi on helppoa, sillä kaikissa on henkilökunta, 

joka neuvoo kuorman purkupaikat ja antaa lajitteluohjeet. Jäteasemilla 

otetaan vastaan sekä kotitalouksien että yritysten jätteitä.

KIERRÄTYSPISTEET
Jäteasemien lisäksi LHJ ylläpitää 179 kierrätyspistettä. Kierrätyspisteisiin voi vie-
dä lasipakkauksia ja pienmetallia.

EKOTEKOPISTEET
Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan jäteasemien lisäksi myös ekotekopisteissä, joi-
ta on seitsemän kappaletta yhtiön toimialueella.

PAIKKAAVA JÄTTEENKERÄYS
Liittyminen jätteenkuljetukseen koskee jokaista kiinteistöä ja jätteen tuottajaa. 
LHJ:n kotitalousjätteen paikkaava keräys palvelee niitä kiinteistöjä, joilla ei ole 
ollut omaa sopimusta yksityisen jätteenkuljettajan kanssa (poislukien Eura, Huit-
tinen, Säkylä).

EKOTEKOTEMPAUS
Ekotekotempaus (aiemmin Ongelmajätetempaus) järjestetään vuosittain kaikissa 
LHJ:n omistajakunnissa. Koti-, maa- ja metsätalouksien vaaralliset jätteet otetaan 
vastaan maksutta. Vaarallisia jätteitä voi tuoda kotitalouksista myös pitkin vuotta 
suoraan jäteasemille.

BIOJÄTEKERÄYS
LHJ järjestää biojätekeräyksen toimialueen kunnissa (poislukien Eura, Huittinen, 
Loimaa, Sastamala ja Säkylä). LHJ kilpailuttaa kuljetukset ja käsittelyn, sekä vas-
taa keräykseen liittyvästä asiakaspalvelusta.

ENERGIAJÄTEKERÄYS
Energiajätteen erilliskeräys on saatavilla Forssan alueella. Keräys on suunnattu 
erityisesti taloyhtiöille ja julkishallinnolle. 

Monipuoliset palvelut

Jätekeskukset ....................................................................... 2 kpl
Jäteasemat ............................................................................ 5 kpl

Ekotekopisteet ...................................................................... 7 kpl
Ekotekotempauspysäkit ...................................................87 kpl

Kierrätyspisteet (ennen Rinki Oy:tä) ................................... 224 kpl
Kierrätyspisteet (jälkeen Rinki Oy:n) ................................... 179 kpl

Rinki-ekopisteet .................................................................57 kpl
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LASINKERÄYS
Pääosa lasinkeräyksestä tehdään kierrätyspisteissä ja jäteasemilla. Erilliskeräys on saatavilla LHJ:n toimialueella (poislu-
kien Eura, Huittinen ja Säkylä). Se on suunnattu erityisesti julkishallinnon yksiköihin ja taloyhtiöille.

PIENMETALLIKERÄYS
Pääosa metallinkeräyksestä tapahtuu kierrätyspisteillä ja jäteasemilla. LHJ:n erilliskeräyspalvelu on saatavilla taloyhtiöille, 
julkishallinnon yksiköille ja vastaaville LHJ:n toimialueella (poislukien Eura, Huittinen ja Säkylä).

PÄRINÄPALVELU
Pärinä noutopalvelun idea on ratkaista isojen jätteiden kuljetus ja hyödyntäminen. Pärinä tarjoaa mahdollisuuden jätteiden 
lajitteluun jo niiden syntypaikalla, esimerkiksi muuttojen ja suursiivousten tai remontoinnin ja rakentamisen yhteydessä. 
Syntypaikkalajittelu hyödyttää ympäristöä, kun kaikki mahdolliset jätejakeet ohjautuvat hyötykäyttöön.

NEUVONTA, KOULUTUS, TIEDOTUS JA TAPAHTUMAT
Ajankohtaisista jäteasioista tiedottaminen, neuvonta sekä kouluttaminen ovat jätehuoltoyhtiön perustehtäviä. LHJ:lle mi-
kään kysymys ei ole liian helppo tai vaikea. Jos emme osaa kertoa johonkin asiaan vastausta suoraan, otamme siitä selvää. 
Tilaisuuksia ja vierailukäyntejä järjestämme yhdessä esimerkiksi erilaisten yhdistysten ja ryhmien kanssa.

MYYTÄVÄT OPASTEET
Loimi-Hämeen Jätehuolto on julkaissut selkeät ja säänkestävät lajitteluohjekyltit, joissa kerrotaan mikä jäte kuuluu minne-
kin. Kylttejä voi ostaa kaikilta jäteasemilta.

REF-LAITOKSEN TOIMINTA JA LOPPUTUOTTEEN MYYNTI VOIMALOILLE
REF-laitos valmistaa REF I -luokan polttoaineita. Raaka-ainetta ovat kotitalouksien, kaupan ja teollisuuden erikseen kerätty 
energiajäte. Laitos tarjoaa myös murskaus- ja materiaalinkäsittelypalveluita.

LOPPUSIJOITUS
Hyötykäyttöön kelpaamaton kaatopaikkakelpoinen erityis- tai yhdyskuntajäte voidaan loppusijoittaa Kiimassuon ja Halla-
vaaran loppusijoitusalueille.

ÖLJYISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY
Kiimassuon Jätekeskuksessa otetaan vastaan öljyisiä vesiä ja öljyvahinkojätteitä.

TOIMITUKSET HYÖTYKÄYTTÖÖN 
LHJ:n käsittelyistä syntyvät uusioraaka-aineet, kuten paperi, kartonki,
metalli ja lasi, toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi.

Me pidämme
palveluillamme huolta
ympäristöstämme,  

jotta sinä voisit tehdä samoin.
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LHJ ympäristökasvattajana
LHJ osallistuu monin tavoin jätehuol-
toon liittyvään valtakunnalliseen ja 
alueelliseen kehitystyöhön. Yhteis-
työtä tehdään jätelautakunnan, kou-
lujen, toisten jätelaitosten, yritysten 
ja valtakunnallisten järjestöjen kans-
sa. LHJ osallistuu alueellaan ympä-
ristökasvatustyöhön ja kestävää ke-
hitystä tukevaan toimintaan.

Jätteen vähentämistä ja 
neuvonnan lisäämistä

Jokainen pystyy vaikuttamaan omiin 
toimintatapoihinsa ja siten vähentä-
mään tuottamansa jätteen määrää. 
Kun jätettä syntyy vähemmän, vähe-
nevät samalla myös jätteen aiheut-

tamat haitat. Kaikesta ei kuitenkaan 
pysty tinkimään eikä aina ole mah-
dollisuutta valita parempaa vaihto-
ehtoa, sillä elämme yhteiskunnassa, 
jossa jokainen meistä kuluttaa erilai-
sia hyödykkeitä, ja lopputuloksena 
syntyy jätettä. Silloin avainasemaan 
nousevat lajittelu ja kierrätys. LHJ 
tiedottaa, neuvoo ja kannustaa toi-
mialueensa asukkaita vähentämään 
jätettä.

Neuvontaa monissa 
kanavissa

Vuoden 2016 neuvonta ja tiedotus 
piti sisällään asiakaslehtien (Ämpäri 
Ympäri ja Puhtaasti Parempi) lisäksi 

osallistumista erilaisiin tapahtumiin 
toiminta-alueella, vierailuja jätekes-
kuksissa ja -asemilla, sekä sähköisiä 
uutiskirjeitä.

Kierrätysteemaan liittyvä Tuikkujah-
ti järjestettiin entisen Satakierron 
alueella, toistaiseksi viimeistä kertaa, 
ja uutena luentosarjana tulivat yhteis-
työllä toteutetut kompostointikurssit.  
Valtakunnalliseen ”Hävikkiviikkoon” 
osallistuttiin paikallislehtien kaut-
ta. Yhtenä tiedotuskanavana hyö-
dynnettiin sosiaalista mediaa muun 
muassa youtube -tietoiskuilla ja  
LHJ:n facebook-sivuston päivityksil-
lä. LHJ:n nettisivujen uudistus aloi-
tettiin vuoden lopussa.

Vuonna 2016 LHJ:n
jäteneuvojat tavoittivat
noin 8 000 alueen asukasta.
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 2012 2013 2014 2015 2016

Henkilöstö yhteensä 42 45 44 47 55

Naisten osuus, % 29 33 32 34 38

Miesten osuus, % 71 67 68 66 62

Henkilöstön keski-ikä 45 46 46,5 47 44

Vakituisten työsuhteiden osuus, % 88 84 86 87 85

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus, % 0,20 0,29 0,07 0,15 0,29

Työtapaturmien lukumäärä 7 3 4 4 4

Sairaspoissaolojen suhteellinen  
osuus kokonaistyöajasta, % 5,1 4,0 4,9 4,5 3,0

Työterveys, ¤/hlö 595 572 609 495 271

Vapaa-ajantoiminta, ¤/hlö 519 554 556 607 407

Koulutus, ¤/hlö 546 654 609 528 589

Koulutuspäiviä/hlö 4 3,4 3,4 4,4 3,5

Työsuhteen keskim. pituus (vuosia) 8,7 8,8 9,3 9,4 8,5

Henkilöstön 
tunnusluvut 2012-2016

Yhteydenpito
Neuvonta ja tiedotus
• Jäteneuvonta 03 424 2619, neuvonta@lhj.fi
• Vierailuryhmät jätekeskuksiin ja jäteasemille
• Neuvontatilaisuudet, messut ja tapahtumat
• Oppaat
• Asiakaslehti Ämpäri Ympäri
• Lehdistötiedotteet
• Asiakastiedotteet
• Ilmoitukset alueen lehdissä

Sähköinen viestintä
• www.lhj.fi
• www.facebook.com/loimihameenjatehuolto
• E-ämpis sähköinen uutiskirje
• www.youtube.com - videot

Sidosryhmäviestintä
• Päättäjäkirje 
• Omistajapäivä 
• Vuosikertomus
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1996 / Suomen ensimmäinen EU-tason kaatopaikka avattiin.

1997 / Biojätteen erilliskeräys aloitettiin yhtenä ensimmäisistä alueista Suomessa.

1997 / Yhtenäisen kierrätyspisteverkoston rakentaminen alueelle aloitettiin.

1999 / REF-kierrätyspolttoainelaitos käynnistyi.

2003 / Tytäryritys Suomen Elektroniikkakäsittely Oy käynnisti ensimmäisenä maailmassa 

 lasertekniikkaan perustuvan kuvaputkien kierrätyslaitoksen.

2004 / Tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy:n käsittelykeskus avattiin Forssassa.

2005 / Yhteisyritys Cool Finland Oy:n kylmälaitteiden kierrätyslaitos käynnisti toimintansa.

2007 / Tytäryritys Suomen Tietoturva Oy aloitti toimintansa.

2009 / Noutopalvelu Pärinä käynnisti toimintansa.

2010 / Yhdyskuntajätteen toimitukset jätevoimalaitokseen aloitettiin.

2013 / LHJ:lle ja sen tytäryhtiöille myönnettiin ISO 9001 laatusertifikaatti.

2013 / Tytäryritys Suomen Erityisjäte Oy aloitti jätevoimaloiden kuonan käsittelyn. 

2014 / LHJ:n alueen jätteille hyödyntämisratkaisu yhdessä Lounaisen Suomen muiden 

 jätelaitosten kanssa. Kaatopaikkasijoitus loppuu.

2015 / Suomen Erityisjätteelle oma jätevoimalaitoskuonan  käsittelylaitos.

2016 / Satakierto Oy fuusioitui osaksi LHJ:a.

2016 / LHJ osti J Syrjänen Oy:n ja Suomen Materiaalikierrätys Oy perustettiin.

Edistysaskelia
matkan varrelta
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 Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta Yhteensä
Liiketoiminnan tuotot 9 337 907,81 1 155 292,17 10 493 199,98
Liiketoiminnan kulut -10 319 325,51 -643 436,31 -10 962 761,82
Rahoitustuotot 199 745,92 436 403,44 636 149,36
Rahoituskulut -3 231,81 -4 495,55 -7 727,36
  
Toiminnan tulos -784 903,59 943 763,75 158 860,16

Lakisääteisen ja markkinaehtoisen
toiminnan erittely 2016

Tytäryhtiöiden
osingot nostivat
talouden plussalle
Yhtiön liikevaihto ja muut tuotot 
kasvoivat edellisvuodesta noin 
17 prosenttia. Pääosa kasvusta 
johtuu fuusiosta Satakierto Oy:n 
kanssa. Tilikauden tulos oli lieväs-
ti positiivinen, noin 159 000 euroa. 
Tämä saavutettiin lähinnä konser-

niyhtiöiden osinkojen ja muiden 
rahoitustuottojen kautta. Perusjä-
tehuollon liiketappio, yli 400 000 
euroa, pitää tulevina vuosina saa-
da positiiviseksi tasapainottavalla 
budjetoinnilla ja taksapäätöksillä. 
Muuten yhtiölle koituu taloudellisia 

vaikeuksia ja jälkihoitovelvoitteiden 
hoitaminen vaarantuu. Yhtiön va-
kavaraisuus ja maksuvalmius ovat 
kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.  
Rahavaroja oli tilikauden lopussa  
4 300 000 euroa. Pitkäaikaista lai-
naa on noin 1 500 000 euroa.
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Perusmaksun
kertymä ja 
käyttö 2016

Jätemaksun
kertymä ja 
käyttö 2016

Perusmaksutuotot 1 502 081,46
Palvelu- ja myyntituotot 343 747,51

Tuotot yhteensä 1 845 828,97

Jätemaksujen kertymä 9 299 303,25

Vaaralliset jätteet -410 849,04
Neuvonta ja tiedotus -316 483,00
Jätelautakunta -248 708,54
Kierrätyspisteet -220 612,67
Asiakasrekisteri ja laskutus -213 819,50
Hyötyjätteet -123 327,41
Yleiskulut -123 102,11
Tuottajavastuujätteet -117 854,17
Siirtokuljetus, jäteasemat -105 313,83
Jätehuollon kehittäminen -96 512,03
Jäteasemat -90 686,19
Sako- ja umpikaivolietteet -58 622,52
(selvitys ja neuvonta) 

Kulut yhteensä -2 125 891,01

Jätemaksujen käyttö 

Ulkopuoliset palvelut 4 354 541,94
Henkilöstökulut 1 832 186,80
Poistot 748 227,27
Toimitila- ja irtaimistokulut 863 817,45
Jätevero 128 750,80
Jälkihoitovaraus 427 088,00
Muut liiketoiminnan kulut 695 536,85
Yleis- ja hallintokulut 1 034 057,73

Yhteensä 10 084 206,84
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 2014 2015 2016
Liikevaihto 7 910 604 7 904 200 9 577 264
Liiketoiminnan muut tuotot 251 447 1 042 225 915 936
Materiaalit ja palvelut -2 347 398 -3 248 102 -4 372 083
Henkilöstökulut -2 038 792 -2 079 566 -2 606 445
Poistot ja arvonalennukset -807 228 -639 307 -922 170
Liiketoiminnan muut kulut -2 976 397 -2 800 480 -3 003 946
Liikevoitto / tappio -7 764 178 970 -411 444
Rahoitustuotot ja -kulut 504 818 -200 809 628 422
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 497 054 -21 839 216 978
Poistoeron muutos 129 687 123 710 -58 113
Tuloverot -52 403 -123 872 -5
Tilikauden voitto / tappio 574 338 -22 000 158 860

 2014 2015 2016
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 26 519 30 834 27 307
Aineelliset hyödykkeet 3 976 000 3 527 273 7 439 389
Sijoitukset 1 610 321 938 261 2 251 577
Pysyvät vastaavat yhteensä 5 612 840 4 496 368 9 718 273

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 12 877 10 057 5 182
Lainasaamiset 30 000 53 140 844 000
Myyntisaamiset 1 036 898 1 092 841 1 430 808
Muut saamiset 91 238 133 478 234 812
Rahoitusarvopaperit 123 262 0 0
Rahat ja pankkisaamiset 3 295 109 4 643 786 4 290 173
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 4 589 384 5 933 302 6 804 975

VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 202 224 10 429 670 16 523 247

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 1 684 066 1 684 066 1 684 066
Ylikurssirahasto 70 908 70 908 70 908
Muut rahastot - - 269 150
Edellisten tilikausien voitto 5 308 459 5 840 590 7 585 868
Tilikauden voitto / tappio 574 338 -22 000 158 860
Oma pääoma yhteensä 7 637 770 7 573 563 9 768 852

Tilinpäätössiirtojen kertymä 177 860 54 149 977 289

Pakolliset varaukset 940 000 1 188 334 2 238 334

Vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 268 380 188 160 1 807 966
Ostovelat 469 388 739 727 1 012 448
Muut velat 275 777 340 075 313 237
Siirtovelat 433 049 345 661 405 121
Vieras pääoma yhteensä 1 446 594 1 613 624 3 538 772

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 202 224 10 429 670 16 523 247

Tase 2014-2016

Tuloslaskelmat 2014-2016
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Hyödyntämisaste nousussa
LHJ:n vastaanottamien jätteiden 
määrä 2016 oli noin 84 000 tonnia. 
Vuotuinen jätemäärä kasvoi  Sata-
kierto Oy:n ja LHJ:n fuusion takia, 
mutta asukaslukuun suhteutettu jä-
temäärä laski muun muassa väestön 
vähenemisen ja yhteiskunnan muu-
tosten vaikutuksesta.

1.1.2016 astui voimaan orgaanisen 
jätteen kaatopaikkakielto, minkä 
vuoksi yhdyskuntajäte toimitettiin 
jätteenpolttolaitoksiin Ekokem Oyj:l-
le Riihimäelle ja Westenergylle Vaa-

saan energiana hyödynnettäväksi. 
Vuonna 2016 loppusijoitetun jätteen 
määrä oli alle viidennes vuoden 2015 
vastaavasta määrästä. Jätekeskus-
ten toiminta tulee keskittymään yhä 
enemmän jätteen esikäsittelyyn ja 
materiaalien toimittamiseen hyöty-
käyttöön.

Pakkausten täysi tuottajavastuu astui 
voimaan vuoden 2016 alusta. Tuotta-
javastuu koskee lasi-, metalli-, karton-
ki-, muovi- ja puupakkauksia. Suomen 
Pakkauskierrätys Rinki Oy järjesti hei-

näkuun loppuun mennessä Suomeen 
1850 keräyspistettä ja muovipakka-
uksille 500 pistettä. Omistajakunnat 
päättivät, että nykyistä palvelutasoa 
ei heikennetä, joten nykyisellä toimin-
ta-alueella on 179 LHJ:n kierrätyspis-
tettä ja Rinki Oy:llä noin 60 pistettä. 
LHJ:n pisteet rahoitetaan vuosittain 
perittävällä kiinteistökohtaisella pe-
rusmaksulla.
 
Rinki Oy:n keräämät pakkausjäte-
määrät eivät näy LHJ:n kierrätystilas-
toissa.

Hyötykäyttöaste
2012-2016

62%

69%

77%

2012 2013 2014 2015 2016

Hyötykäyttöasteet on laskettu lähteneiden jätejakeiden perusteella.

89%

98%
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Jätehuoltojärjestelmä

Paperi

Kartonki

Muovi

Metalli

Lasipakkaukset

Biojäte

Sekajäte

Elektroniikka

Energiajäte

Vaarallinen jäte

UUSIEN
TUOTTEIDEN 

RAAKA-AINEITA

UUSIORAAKA-AINEITA

BIOKAASUA JA MAAN-
PARANNUSAINETTA

JÄTEVOIMALASSA SÄHKÖÄ JA KAUKO-
LÄMPÖÄ

RINNAKKAISPOLTOSSA
SÄHKÖÄ JA KAUKOLÄMPÖÄ

POLTTOLAITOKSESSA
SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ
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1. Jätteen vastaanotto
2. LHJ Group toimisto
3. Pientuoja-alue
4. REF-laitos
5. Suomen Elektroniikkakäsittely Oy
6. Cool Finland Oy,
 kylmälaitteiden käsittely
7. Öljyisten vesien keräysallas
8. LHJ:n tavanomaisen jätteen
 kaatopaikka
9. LHJ puutarhajätteen kompostointi

10. Suomen Materiaalikierrätys Oy, 
 ent. J. Syrjänen Oy
11. Suomen Erityisjäte Oy,
 tavanomainen pilaantunut maa
12. Suomen Erityisjäte Oy,
 itäkentät
13. Suomen Erityisjäte Oy,
 vaarallisen jätteen kaatopaikka
14. Aurinkovoimalaitokset
15. Kaatopaikkakaasun pumppaamo
16. Tasausaltaat

Muut alueen toimijat
17. Envor Biotech Oy, biokaasulaitos
18. Envor Biotech Oy, kompostointilaitos
19. Envor Recycling Oy
20. Envor Processing Oy
21. Vapo Oy
22. Forssan vesihuoltoliikelaitos
23. Envor Group toimisto
24. Asfaltti Alfa Oy
25. A-P Niemi Oy, turvetuotantoalue
26. J&J lavamyynti 

Kiimassuon jätekeskus

Vuonna 2016

• Suomen Erityisjäte laajensi vaaral- 
 lisen jätteen kaatopaikkaa sekä  
 tavanomaisen ja vakaan reagoimat- 
 toman jätteen kaatopaikkaa eli  
 ”TAVOa”.

• Teollisuusjätteen ja sekalaisen 
 rakennusjätteen koneellinen lajittelu  
 aloitettiin. 

• Kaikille kolmelle kaatopaikalle asen- 
 nettiin sisäisen veden tarkkailu- 
 putket.

• Öljyisten nesteiden vastaanotto- 
 altaat kunnostettiin.

• REF-laitoksessa otettiin käyttöön 
 paloilmoitinjärjestelmiä.

• Kuljetuspuolella LHJ Group osallistui  
 ARVI-projektiin kehittämällä kalus- 
 tonhallintajärjestelmää tietoturvajät- 
 teiden keräysastioita varten.

17

16

18

19
20

24

25

26

21

22

23
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Vuoden 2016 alussa voimaan astu-
neen LHJ:n ja Satakierto Oy:n fuusion 
myötä Hallavaaran jätekeskus Säky-
lässä siirtyi osaksi Loimi-Hämeen Jä-
tehuoltoa. 

Hallavaaran jätekeskus on 32 ha laa-
juinen alue, jolla on ollut kunnallisia jät-
teenkäsittelytoimintoja 90-luvun alus- 
ta alkaen. Hallavaarassa sijaitsee 
polttoon lähtevän lajiteltavan- ja seka-
jätteen siirtokuormausasema, biokaa-
sulaitos, tuhkakenttä teollisuuden tuh-
kille, elinkaarensa loppupäässä oleva 
jätepenkka sekä pienasiakkaiden jät-
teiden vastaanotto- ja lajittelualue. 
Vuosi 2016 toi mukanaan suuren 

3

8

9

10

11

12

1314

4

6

2

1. Ilmoittautuminen / vaaka
2. Pientuojien lajittelualue
3. Sähkö- ja elektroniikkaromu
4. Vaarallinen jäte
5. Renkaat, kestopuu, puutarhajäte

Hallavaaran jätekeskus

määrän muutoksia, joista osa johtui 
fuusiosta ja osa muusta kehitykses-
tä jätealalla. Asiakkaille näkyvimpiä 
muutoksia oli vaakaohjelmiston vaih-
tuminen ja siitä seuranneet uudet toi-
mintatavat niin punnitustapahtumassa 
kuin raportoinnissa ja laskutuksessa. 
Fuusion tuomia muutoksia oli myös 
uusi alueellinen jätelautakunta sekä 
LHJ:ssa voimassa oleva perusmaksu 
ja taksat, jotka poikkeavat aiemmas-
ta hinnoittelusta melko paljon, ja ovat 
herättäneet paljon keskustelua. 

Hallavaarassa yhdyskuntajätettä 
sijoitettiin jätetäyttöön lain sallimis-
sa puitteissa vuoden 2015 loppuun 

saakka. Vuoden 2016 alusta jätteet 
siirtokuormattiin Vaasaan, Weste-
nergyn jätteenpolttolaitokseen. Siir-
tokuormaushalli valmistui 11.4.2016, 
ja samaan aikaan tehtiin järjestelyitä 
piha-alueella ja pientuojilta vastaan-
otettavat jätelajit saatiin kaikki lähelle 
porttia.

Jätteen vastaanottoon ja kuormien 
lajitteluun tuli muutoksia, sillä jätteen-
polttoon lähtevässä jätteessä ei saa 
olla palamatonta tai palamisproses-
sille haitallisia jakeita, ja jätepenkalle 
voidaan vastaanottaa vain jätettä, 
joka voidaan hyödyntää täyttöalueen 
sulkemisessa.

6. Betonin vastaanotto
7. Siirtokuormaushalli
8. Biokaasulaitos
9. Raskaan kaluston pesuhalli
10. Tuhkakenttä

11. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka
12. Kaatopaikkakaasun pumppaamo
13. Laskeutusaltaat
14. Tasausallas

1

5

7
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Uusioenergia

LHJ on ollut mukana kehittämäs-
sä jätteen energiahyötykäyttöä en-
simmäisten jäteyhtiöiden joukossa 
1990-luvulta lähtien. Vuosien varrella 
yhtiö on osallistunut useisiin jätepe-
räisten polttoaineiden kehittämis-
hankkeisiin ja käytännössä hyödyn-
tänyt merkittävän osan toimialueella 
syntyvästä materiaalikiertoon kel-
paamattomasta jätteestä energian-
tuotannossa. Vuoden 2014 päätteeksi 
yhtiö lopetti yhdyskuntajätteen sijoit-
tamisen kaatopaikalle. Vuonna 2015 
jäte hyödynnettiin kokonaisuudes-
saan joko materiaalina tai energiana.

Energiana hyödynnettävää jätettä on 
pääosin kodeissa syntyvä sekalainen 
yhdyskuntajäte, sekajäte. LHJ kuuluu 
muiden Lounais-Suomen jätelaitos-
ten kanssa Lounaisen Suomen Han-
kintarenkaaseen. Tarkoituksena on 
rakentaa Saloon jätevoimalaitos. Kil-
pailutuksesta tehdyt valitukset viiväs-
tyttivät hanketta vuoden 2017 KHO:n 
päätökseen asti.

Muiden energiamuotojen osalta työtä 
on tehty pidempään. Forssaan val-
mistui vuonna 1999 kierrätyspoltto-
aineen laitos, joka toimii edelleen ja 
tuottaa nykyään erikseen kerätystä 
energiajätteestä kierrätyspolttoainet-
ta voimalaitoksille. Laitoksessa on 
erottelutekniikka, jolla muun muassa 
magneettiset ja ei-magneettiset me-
tallit sekä bioaines voidaan erotella. 

Biojätteen erilliskeräily alkoi yhtiön 
toimialueella jo vuonna 1997. Vuon-
na 2016 biojäte toimitettiin Envor 
Groupin biokaasulaitokselle. Vuoden 
2016 alussa LHJ omistukseen siirtyi 
Hallavaaran jätekeskuksessa toimiva 
biokaasulaitos, jonne vastaanotetaan 
osa kuntavastuun biojätteistä 2017 
vuoden alusta. Biokaasulaitoksessa 
tuotetaan biokaasua energiakäyttöön 
ja maanparannusainetta viherraken-
tamiseen.  

LHJ:n keräämän yhdyskuntajätteen
energiasisältö on noin 85 000 MWh / vuosi.

Kiimassuon ja Hallavaaran jätekeskusten kautta kulkevien
jätteiden tuottamalla uusioenergialla lämmitettäisiin 6 000
omakotitaloa vuoden ajan.
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Vastaanotettu jäte 2012-2016*

Yhdyskuntajäte Maa- ja kiviaines Rakennusjäte Tuotantotoiminnan jäte

38 307 t

2012

75 756 t

2013

63 230 t

2014

71 091 t

2015

57 215 t

2016

83 618 t

37 809 t 36 703 t 35 201 t
41 800 t

3 302 t

12 197 t

4 461 t

7 533 t

14 251 t

22 088 t

8 155 t

8 639 t

17 594 t

8 898 t

2 673 t

13 850 t

13 244 t

2 825 t

21 380 t

* Jätemäärät esitetty JLRAP II –ohjeistuksen mukaan.
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Ympäristönäkökohdat

LHJ tunnistaa toimintaansa vaikuttavat ja siitä aiheutuvat merkittävät 

ympäristönäkökohdat, hallitsee niitä, ja tekee jatkuvasti ympäristöön 

vaikuttavia parannuksia. Ympäristö-, laatu sekä työterveys ja 

-turvallisuusasioita hallitaan LHJ Groupin yhteisellä toimintajärjestelmällä. 

Ympäristöjärjestelmä on rakennettu kansainvälisen ISO 14001 -standardin 

mukaisesti. Konsernin yrityksille myönnettiin ISO 14001-sertifikaatti 

vuonna 2004. Tytäryrityksistä Suomen Erityisjäte ja Suomen Tietoturva 

liitettiin sertifiointiin keväällä 2009.

Ympäristölupa
Vuonna 2016 LHJ toimi Hämeen ympäristökeskuksen 31.3.2004 myöntämän 
ympäristöluvan mukaisesti. Lupa kattaa kaikki LHJ Groupin ja sen käyttämien 
urakoitsijoiden toiminnot Kiimassuon jätekeskuksen alueella. Hallavaaran jä-
tekeskus toimii Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen 28.3.2006 myöntämän 
ympäristöluvan mukaisesti. Vuonna 2016 aloitettiin ympäristöluvan päivityksen 
valmistelu. Ympäristöluvan päivitystä koskeva hakemus jätetään Aluehallintovi-
rastolle keväällä 2017. LHJ Groupin tytäryhtiöistä Suomen Materiaalikierrätyksel-
lä on oma ympäristölupansa, jonka Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myön-
tänyt 23.5.2016.

Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
Ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja sen vastaavuutta sisäisiin ohjeistuksiin ja 
standardin vaatimuksiin arvioidaan sisäisillä ja ulkoisilla tarkastuksilla. Kaikki jär-
jestelmän sisällä olevat toiminnot tarkastetaan vähintään kolmen vuoden välein 
suunnitelman mukaisesti. Niiden tulokset käsitellään säännöllisesti pidettävissä 
johdon katselmuksissa. Vuonna 2016 suoritettiin kolme sisäistä ja asiakasyrityk-
sille kaksi ulkoista auditointia. Määräaikaisarvioinnissa Sertifiointiorganisaatio Bu-
reau Veritas tarkasteli yrityksen ISO 14001 ympäristöjärjestelmää sekä ISO 9001 
laatujärjestelmää ja sertifioinnin voimassaoloa jatkettiin. Hallavaaran jätekeskus 
liitetään toimintajärjestelmään vuoden 2017 aikana.

Viranomaisraportointi
LHJ raportoi jätekeskusten ja -asemien toiminnasta niiden ympäristöluvissa edel-
letyllä tavalla. Toiminnasta raportoidaan kuntien ympäristöviranomaisille sekä 
toimintaa valvoville Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 

Valvonta
Jätekeskusten toimintaa valvoo Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pienem-
pien jäteasemien toimintaa valvovat kuntien ympäristöviranomaiset. Biokaasulai-
tosta valvoo Evira. Sekä Hallavaaran että Kiimassuon jätekeskuksissa suoritettiin 
2016 valvovien viranomaisten määräaikaistarkastus. Määräaikaistarkastusten tar-
koitus on valvoa toiminnan lain- ja luvanmukaisuutta.
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Toimintaohjelma 2016-2017

LHJ kehittää ja johtaa ympäristötoimintaansa kaksivuotisen toiminta-

ohjelman avulla. Toimintaohjelmaan on asetettu kolme päämäärää, jotka 

kaikki tähtäävät toiminnan kehitykseen ja parantamiseen. Vuoden 2016 

toimintaohjelman päämäärien ja tavoitteiden yhteenveto:

Päämäärä 1
Jätekeskuksen toiminnan ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy
ja vähentäminen

Tavoite 1. Alueen ympäristövaikutusten seurannan parantaminen
 A) Tarkkailutoiminnan kehittäminen

Tavoite 2. Ympäristövaikutusten ehkäiseminen ja vähentäminen
 A) Kaatopaikan aiheuttamien ympäristöhaittojen pienentäminen
 B) Jäteasemien ympäristövaikutusten ehkäiseminen ja pienentäminen
 C) Jätevedenpuhdistamon virtaaman ja ympäristön vesitasapainon hallinta
 D) Poikkeustilanteiden ympäristövaikutusten ehkäiseminen
 E) Kuljetusten ja niiden ympäristövaikutusten hallinta

Päämäärä 2
Jätteen keräily-, käsittely- ja asiakaspalveluiden kehittäminen

Tavoite 1. Jätteen hyötykäytön lisääminen
 A) Materiaalihyötykäytön lisääminen
 B) Jätteen energiahyötykäytön lisääminen

Tavoite 2. Keräily- ja käsittelymenetelmien kehittäminen
 A) Käsittelymenetelmien kehittäminen
 B) Energiatehokkuuden parantaminen

Tavoite 3. Palveluiden kehittäminen
 A) Asiakaspalvelun kehittäminen
 B) Asiakasraportoinnin kehittäminen

Päämäärä 3
Turvallisuuden ja tietoisuuden parantaminen

Tavoite 1. Työsuojelutoiminnan kehittäminen
 A) Työhyvinvoinnin lisääminen 
 B) Työturvallisuuden lisääminen

Tavoite 2. Sidosryhmien ja henkilöstön tietotason nostaminen
 A) Koulutusten järjestäminen
 B) Asiakasturvallisuuden parantaminen
 C) Sähköisen asioinnin kehittäminen
 D) Tiedottaminen

Tavoite 3. Organisaation turvallisuustason nostaminen
 A) Turvallisuustason arviointi- ja varmistaminen
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Ympäristövaikutukset
Jätekeskusten ja -asemien ympäristönäkökohdat on kuvattu toimintajärjestel-
mään. Ympäristönäkökohdat huomioidaan kaksivuotisia toimintaohjelmia laa-
dittaessa ja katselmoidaan toimintajärjestelmän auditointien yhteydessä. Jäte-
keskuksilla on omat käyttötarkkailuohjelmansa ja kullakin jäteasemalla on oma 
käyttö- ja hoitosuunnitelmansa. Kiimassuon jätekeskus on ollut mukana Envitech 
-alueen vesien yhteistarkkailussa vuodesta 2012.  

Yhteistarkkailuohjelman lisäksi LHJ Groupin yritykset noudattavat Kiimassuol-
la yhteistä käyttötarkkailuohjelmaa. Käyttötarkkailuohjelmaa päivitettiin jälleen 
2016. Tarkkailu-, käyttö- ja hoitosuunnitelmissa on kuvattu vähimmäismittauksia 
ja -toimenpiteitä, joiden lisäksi jätekeskuksen henkilökunta tekee päivittäin jäte-
keskuksen käyttöön liittyviä havaintoja ja huoltotoimenpiteitä. 

LHJ Groupin vesientarkkailu kilpailutettiin vuonna 2016. Myös Hallavaaran jä-
tekeskus oli mukana vesientarkkailun kilpailutuksessa. Hankintapäätöksestä on 
valitettu markkinaoikeuteen ja asian käsittely on kesken.

Vaikutukset veteen
LHJ:n Kiimassuon jätekeskuksen suoto- ja valumavedet johdetaan Forssan kau-
pungin jätevedenpuhdistamolle. Viemäröidyn alueen pinta-ala on noin 23 heh-
taaria. Jätevedenpuhdistamolle johdettiin 99 218 kuutiota jätevettä. Tämä on noin  
30 000 kuutiota vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vesimäärään vaikuttaa mer-
kittävästi vuoden sääolot sekä muutokset viemäröidyssä alueessa.

Hallavaaran jätekeskuksen rejekti-, suoto- ja valumavedet johdetaan JVP Euran 
jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2016 jätevedenpuhdistamolle johdettiin jäteve-
siä 41 050 m3. 

Kaatopaikkaveden määrä
jätevedenpuhdistamoille 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016

Yhteensä
140 268 m3

128 594 m3

Kiimassuon 
jätekeskus
99 218 m3

Hallavaaran 
jätekeskus
41 050 m3

88 873 m3

108 966 m3

123 970 m3
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Jätekeskusten vaikutuksia veteen seurataan säännöllisesti ottamalla näyt-
teitä jätevedenpuhdistamolle johdettavasta vedestä, hulevesistä, suotove-
sistä, prosessi- ja pintavesistä sekä alueelle asennetuista pohjavesiputkista 
ja -kaivoista. Jatkuva seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin ja korjaavat 
toimenpiteet poikkeustilanteissa.

Päästöt ilmaan
Kaatopaikkakaasulla (metaanilla) on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Sekä 
Hallavaaran että Kiimassuon jätekeskuksissa tavanomaisen jätteen loppu-
sijoitusalueella on kaasunkeräysjärjestelmä. Kaatopaikkakaasu käsitellään 
soihdussa polttamalla. 

Kiimassuo: Pumpatun kaasun kokonaismäärä vuonna 2016 oli 0,6 milj. Nm3. 
Kaasun energiasisältö oli 2,4 GWh.

Hallavaara: Pumpatun kaasun metaanipitoisuus oli 54,9 % ja pumppaamon 
käyttöaste 43 %. Kaasun tuotto on vähentynyt vuodesta 2015.

Maaperä
Suomen Materiaalikierrätyksen ympäristössä on todettu kohonneita hait-
ta-ainepitoisuuksia. Syksyllä 2016 alueella tehtiin lisätutkimuksia. Sedimentit 
kunnostetaan kesällä 2017 massanvaihdolla.

Roskaantuminen
Jätekeskusten roskaantumista aiheutuu, kun tuuli kuljettaa jätteitä käsittely-
alueiden ulkopuolelle. Roskaantumista ehkäistään aitaamalla ja rajaamalla 
varasto- ja käsittelyalueita. Kevyet jätejakeet kuten kierrätyspolttoaine ja 
pahvit varastoidaan halleissa. Jätekeskuksissa järjestetään säännöllisesti sii-
vousryhmien käyntejä siisteyden ylläpitämiseksi.

Hajuilmoitukset
Jätehuolto kirjaa seurantajärjestelmäänsä sekä omat sisäiset että alueen 
asukkaiden ja muiden sidosryhmien tekemät ilmoitukset. Ilmoituksen voi jät-
tää internetissä LHJ:n kotisivuilla. Vuonna 2016 järjestelmään kirjattiin vain 
yksi, Kiimassuon jätekeskusta koskeva sisäinen hajuilmoitus. Hajuilmoitus ei 
johtunut LHJ Groupin toiminnasta. 

Haittaeläimet
Jätekeskusten alueella rottien ja hiirien torjuntaa suorittavat tuholaistorjun-
taan erikoistuneet yritykset. Tuholaistorjuja käy syöttipaikat säännöllisesti 
läpi.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon myötä kaatopaikalle sijoitettavat ai-
nekset eivät houkuttele haittaeläimiä, kuten lokkeja. Yhdyskuntajätekuormat 
vastaanotetaan halleihin ja säilytetään suljettujen ovien takana. 
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Ympäristössä.


