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vaihtuvissa kuonankäsittelykohteissa 
• Kierrätyspolttoaineen valmistus (REF) 

• Sähkö- ja elektroniikkaromun sekä metalliromun 

   kierrätys

• Pilaantuneiden maiden ja kiinteiden vaarallisten 

   jätteiden käsittely 

• Vaarallisten jätteiden keräys ja esikäsittely 

• Jätevoimalaitosten kuonan käsittely siirrettävällä 

   laitteistolla vaihtuvissa käsittelykohteissa 

• Biojätteen käsittely biokaasulaitoksessa 

• Hyötyjätteiden keräys- ja käsittely 

• Tietoturvamateriaalien keräys- ja käsittely 

• Jätteiden loppusijoitus 

• Jätehuollon kokonaispalvelut 
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arkisin klo 8.00-15.30
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Palveluneuvoja Marianne Aro
marianna.aro@lhj.fi

Konsernin johto
Toimitusjohtaja Immo Sundholm
immo.sundholm@lhj.fi

Jätehuollolla menestykselli-
nen ja haasteellinen vuosi
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n vuosi 2017 oli kaksijakoinen. Koko LHJ Group teki uusia ennätyksiä niin 
liikevaihdossa, materiaalien hyödyntämisessä kuin toiminnan tuloksessa. Samaan aikaan lakisääteisen 
yhdyskuntajätehuollon puolella koettiin heikompi vuosi talouden mittareilla tarkasteltuna. Vuoden mittaan 
näitä haasteita pystyttiin kuitenkin ratkomaan muun muassa uuden jätetaksan valmistelutyössä. 

Kunnan vastuulle kuuluu huolehtia asukkaiden ja julkishallinnon jätehuollosta. Tämä lakisääteinen palvelutehtä-
vä on annettu osakassopimuksella omistajakunnista LHJ:n tehtäväksi. Vuoden 2017 aikana pystyttiin haasteista 
huolimatta varmistamaan ja kehittämään jätehuollon palveluverkostoa. Esimerkiksi tuottajien vastuulle kuuluva Rinki 
Oy:n 60 keräyspisteen verkostoa täydennettiin LHJ:n kierrätyspisteillä, joita alueella on edelleen noin 180 kappaletta. 
Punkalaitumelle avattiin uusi jäteasema ja vuoden aikana käynnisteltiin Huittisten vastaanottopaikan palvelujen laajen-
tamista jatkossa vaarallisten jätteiden lisäksi myös muiden jätteiden vastaanottopaikaksi. LHJ:n tavoitteena on ylläpitää 
kattavaa ja tasapuolista palveluverkosta kaikkien osakaskuntien alueella. Kiinteiden palvelupisteiden lisäksi tarjolla on vaa-
rallisten jätteiden keräystempaus ja noutopalvelu Pärinä suuremmille jätteille ja jäte-erille.

Jätteen hyötykäyttö on noussut kahden viime vuoden aikana lähelle sataa prosenttia. Merkittävin muutostekijä aiempaan 
on ollut jätteen energiahyödyntäminen jätevoimalaitoksissa. LHJ:n sekajätteet on toimitettu jätevoimalaitoksiin vuoden 2016 
alusta. Valitettavasti Lounais-Suomen jätelaitosten yhteiset pyrkimykset uuden jätevoimalaitoksen saamiseksi alueelle ka-
rituivat, kun Lounaisen Suomen hankintarenkaan kilpailuttama hyödyntämisratkaisu Saloon ei toteutunut. Korkein hallin-
to-oikeus ratkaisi hankinnasta tehdyn valituksen vuonna 2017 hankintarenkaan hyväksi, mutta kilpailun voittanut Fortum 
(aiemmin Ekokem) kieltäytyi rakentamasta voimalaitosta. Vuoden 2017 aikana aloitettiin uusien vaihtoehtojen kartoitus ja 
tavoitteena on, että kesään 2019 mennessä LHJ:llä on toimialueen jätteille pitkäaikainen ja käsittelykustannuksia alentava 
ratkaisu sovittuna.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteyteen muodostunut LHJ Group jatkoi kasvu-uralla vuonna 2017. Viiden yrityksen muo-
dostaman LHJ Groupin liikevaihto nousi 15 prosenttia 24,3 miljoonaan euroon. Toiminta oli kokonaisuudessaan kannatta-
vaa ja liiketoiminnan tulos oli 2,4 miljoonaa euroa. Taloudellinen menestys muodostui pääosin tytäryhtiöiden onnistuneesta 
liiketoiminnasta. Ne myös maksoivat emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuollolle ennätysosingot vuonna 2017. Vahva kasvaja 
ja tuloksentekijä viime vuosina on ollut pilaantuneiden maiden käsittelyyn ja jätevoimalaitosten pohjakuoniin erikoistunut 
Suomen Erityisjäte Oy, joka teki viime vuonna sekä liikevaihto- että käsittelyennätyksensä. Myös Suomen johtava kylmä-
laitteiden käsittelijä Cool-Finland Oy jatkoi vahvasti. Tietoturvamateriaalien käsittelyyn erikoistunut Suomen Tietoturva Oy 
on kasvanut tasaisesti noin 25 prosenttia vuosittain useamman vuoden ajan. Keskittyminen yhden sijaan useampaan toimi-
alaan on ollut onnistunut strateginen valinta. 

Lakisääteinen kunnan vastuulle kuuluva perusjätehuolto on ollut monestakin syystä parin viime vuoden ajan tappiollista, 
mutta muut toiminnot ovat kompensoineet sitä ja nostaneet koko yritysryhmän tuloksen positiiviseksi. Vuodelle 2018 hyväk-
sytty jätetaksa korjaa osaltaan perusjätehuollon toiminnallista tulosta kuluvana vuona. Emoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuollon 
liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot vuonna 2017 olivat yhteensä 10,4 miljoonaa euroa ja supistuivat hieman edellisestä 
vuodesta. Tilikauden tulos oli lievästi positiivinen, ollen 45 000 euroa. Ilman tytäryhtiöiden hyvää menestystä ja osingonja-
koa LHJ:n perusjätehuollon tulos olisi jäänyt tappiolliseksi. Syitä alavireiseen tulokseen olivat muun muassa jätevolyymien 
pienentyminen toimialueen kuntien väkimäärän vähentyessä. Myös vuonna 2016 tehdyt taksapäätökset vaikuttivat perus-
toiminnan talouteen vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2018 näkymiä voidaan pitää lupaavina sekä emoyhtiön että tytäryhtiöiden osalta. Myös yhteistyö jätehuoltoviran-
omaisen kanssa on sujunut hyvin. Tytäryhtiöiden liiketoiminta on lähtenyt alkuvuoden aikana lupaavasti liikkeelle ja vuodes-
ta voidaan odottaa hyvää kaikkien yhtiöiden osalta.

Lopuksi haluan kiittää henkilökuntaa ja kaikkia sidosryhmiämme hyvästä työstä kierrätyksen ja jäte-
huollon eteen vuonna 2017. Onnea ja menestystä vuodelle 2018.

Immo Sundholm 
Toimitusjohtaja
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Perustietoa yhtiöstä

Yhtiökokous
Edustaja jokaisesta osakaskunnasta

Petri Koivula
puheenjohtaja, Forssa

Heikki Tuomisto 
varapuheenjohtaja, Somero

Matti Alanko
Ypäjä

Leena Huovinen  
Akaa 

Johanna Häggman
Forssa 

Päivi Pelttari
Sastamala Hallitus 2017

Harri Lehtonen
Eura 

Helena Manninen
Huittinen 

Minna Mäkipää
Oripää 

Pauli Pietilä 
Sastamala 

Ari Prihti 
Punkalaidun 

Aira Suikki
Humppila 

Teuvo Suominen
Loimaa

Perustettu

1995

Omistus

16
kuntaa

Työntekijöitä

53

Asuinkiinteistöjä
toimialueella

67 000

Asukkaita
toimialueella

138 000

Liikevaihto ja muut 
tuotot noin

10,4 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 2017

Avainlukuja

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
• Toimintajärjestelmä

Hallintopäällikkö  

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

Talouspäällikkö  

Leena
Kuusela
• Kirjanpito
• Laskutus
• Tilinpäätös
• Palkanlaskenta

Laatupäällikkö

Terhi 
Kaattari

Aluepäällikkö  

Sanna 
Matintalo
• Hallavaaran
 jätekeskus

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy perus-
tettiin 26.10.1995. Omistajina toimii 
yhteensä 16 kuntaa Kanta-Hämees-
tä, Varsinais-Suomesta, Satakunnasta 
sekä Pirkanmaalta. Yhtiö on satapro-
senttisesti kuntien omistama. LHJ:n 
päätarkoitus on alusta asti ollut kunnan 
vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelu-
tehtävän hoitaminen omistajakuntiensa 
puolesta. Lisäksi yrityksellä on käsit-
telykeskukset Forssassa ja Säkylässä. 
Perustehtävän lisäksi LHJ:n yhteydes-
sä toimii viiden yrityksen muodostama 
LHJ Group -konserni, jonka yritykset 
tarjoavat palveluita elinkeinoelämäl-
le, julkishallinnolle ja tuottajayhteisöille 
elektroniikkaromun, pilaantuneen maan 
ja erityisjätteiden sekä tietosuojamateri-
aalien käsittelyssä. 

Yhtiön hallinto ja johtami-
sen 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 laajentu-
misesta tai merkittävistä investoinneis-
ta. Tytär- ja yhteisyrityksien hallituksissa 
on LHJ:n edustus. Toimitusjohtaja vas-
taa operatiivisesta toiminnasta ja laatii 
strategiset suuntaviivat yhdessä halli-
tuksen kanssa. 

Yhtiön käytännön toiminta on jaettu vii-
den osaston tehtäväksi. Näitä ovat käyt-
tö-, palvelu-, talous-, hallinto- ja viestin-
täosastot. LHJ:n ja sen tytäryritysten 
toimintoja johdetaan ja kehitetään yhtei-
sen toimintajärjestelmän avulla. Se on 
rakennettu kansainvälisten ISO 9001, 
14001 ja OHSAS 18001 standardien 
mukaisesti. Näistä ISO 9001 laatu- ja 
ISO 14001 ympäristöjärjestelmä ovat 
myös sertifioituja.

LHJ:lle Yhteiskunnallinen 
yritys-merkki

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt 
vuonna 2017 Loimi-Hämeen Jätehuol-
to Oy:lle (LHJ) Yhteiskunnallinen yritys 
-merkin käyttöoikeuden. LHJ tuottaa 
palveluita vastuullisesti ja tehokkaasti 
ja Yhteiskunnallinen yritys -merkki on 
osoitus tästä tärkeästä työstä. 

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voi-
daan myöntää yrityksille, joiden ensi-
sijainen tavoite on ratkaista yhteiskun-
nallisia tai ekologisia haasteita ja ne 
käyttävät myös vähintään puolet voitos-
taan tähän. Tärkeää on myös toiminnan 
avoimuus – näillä yrityksillä on arvot 
kohdallaan ja ne pyrkivät toiminnallaan 
monipuolisesti ja vastuullisesti edistä-
mään yhteiskunnalle tärkeitä asioita. 
Suomalaisen Työn Liiton myöntämä 
Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa 
tunnistamaan nämä yritykset luotetta-
vasti. 
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Toimintapolitiikka
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kehittänyt jätehuoltotoimintaa Suomessa, sekä yhdyskuntajätehuollon että 

ympäristöliiketoiminnan osalta. Yhtiö tarjoaa 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. 

LHJ:n arvot
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset Cool Finland Oy, Suomen Elektroniikkakäsittely Oy, Suomen Erityisjäte 
Oy, Suomen Tietoturva Oy ja Suomen Materiaalikierrätys Oy tarjoavat asiakkailleen ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsit-
telypalveluja, 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 varmistamiseksi. 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.

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 sekä jätekuonien 

osalta myös kansainvälisesti. Yhteistyöverkoston kautta 

erityispalvelut ovat saatavissa osaksi laajempaa jätehuollon 

kokonaispalvelua.

Cool Finland Oy on erikoistunut kierrättämään kylmälaitteita Suomes-
sa ja Baltiassa. Yrityksen sisarlaitoksia toimii eri puolilla Eurooppaa.

Suomen Tietoturva Oy tuottaa LHJ Groupin tietoturvapalvelut. Asia-
kirjat, arkistot, elektroniikkalaitteet, sähköiset tallenteet, tuhottavat tuo-
tantoerät, väärennetyt tuotteet ja vastaavat käsitellään hallitussa proses-
sissa tunnistamattomaan
ja käyttökelvottomaan muotoon.

Suomen Erityisjäte Oy on erikoistunut käsittelemään pilaantuneita 
maa-aineksia, vaarallisiksi jätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä sekä jät-
teenpolton pohjakuonia.

Suomen Materiaalikierrätys Oy tarjoaa kierrätysratkaisut kaikille 
sähkö- ja elektroniikkalaitteille (pl. kylmälaitteet) sekä metalliromun kier-
rätykselle ja uusioraaka-aineiden lajittelulle. Yritys tarjoaa myös jätehuol-
lon kokonaispalveluja yrityksille.

• Perustettu 1995 • Liikevaihto 24,3 M¤
• Henkilöstö 95

• Käsittelymäärä 330 000 tonnia vuodessa.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
• 100% 16 kuntaomistajaa 1995

Cool Finland Oy
• 50% LHJ 2005

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 kahdeksan jäteasemaa: Kiimassuo

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

Urjala sekä uusimpana kesällä 2017 avattu Punkalaidun. 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 175 kierrätyspistettä. Kierrätyspisteisiin voi vie-
dä lasipakkauksia ja pienmetallia.

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

EKOTEKOTEMPAUS
Ekotekotempaus 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.

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).

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.

LASINKERÄYS
Pääosa lasinkeräyksestä tehdään kierrätyspisteissä ja jäteasemilla. LHJ:n erilliskeräyspalvelu on saatavilla LHJ:n toimi-
alueella. 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.

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 soveltuvin osin Kii-
massuon 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. Sekajäte toimitetaan 
jätevoimalaitoksiin hyödynnettäväksi energiana.

Monipuoliset palvelut

Me pidämme
palveluillamme huolta
ympäristöstämme,  

jotta sinä voisit tehdä samoin.

Jätekeskukset ....................................................................... 2 kpl
Jäteasemat ............................................................................ 6 kpl

Ekotekopisteet ...................................................................... 7 kpl
Ekotekotempauspysäkit ...................................................68 kpl

Kierrätyspisteet (ennen Rinki Oy:tä) ................................... 224 kpl
Kierrätyspisteet (jälkeen Rinki Oy:n) ................................... 175 kpl
Rinki-ekopisteet .................................................................60 kpl
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 2017 2016 2015 2014 2013

Henkilöstö yhteensä 53 55 47 44 45

Naisten osuus, % 38 38 34 32 33

Miesten osuus, % 62 62 66 68 67

Henkilöstön keski-ikä 44 44 47 46,5 46

Vakituisten työsuhteiden osuus, % 94 85 87 86 84

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus, % 0,17 0,29 0,15 0,07 0,29

Työtapaturmien lukumäärä 3 4 4 4 3

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

Työterveys, ¤/hlö 336 271 495 609 572

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

Koulutus, ¤/hlö 571 589 528 609 654

Koulutuspäiviä/hlö 3,7 3,5 4,4 3,4 3,4

Työsuhteen keskim. pituus (vuosia) 9,0 8,5 9,4 9,3 8,8

Henkilöstön 
tunnusluvut 2013-2017

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/lhj.fi
• E-ämpis sähköinen uutiskirje

Sidosryhmäviestintä
• Päättäjäkirje 
• Omistajapäivä 
• Vuosikertomus

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 2017 neuvonta ja tiedotus 
piti sisällään asiakaslehden Ämpäri 

Ympäri lisäksi osallistumista erilai-
siin tapahtumiin toiminta-alueella 
kuten esimerkiksi messuja sekä ke-
sätapahtumia, vierailuja jätekeskuk-
sissa ja -asemilla, sekä sähköisiä 
uutiskirjeitä. Yhtenä tiedotuskanava-
na hyödynnettiin sosiaalista mediaa 
muun muassa LHJ:n facebook-sivus-
ton päivityksillä. LHJ:n nettisivujen 
uudistus toteutettiin vuoden lopussa.

Vuonna 2017 LHJ:n
jäteneuvojat tavoittivat noin 15 000 
alueen asukasta ja kesämökkiläistä.
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 Lakisääteinen toiminta           Markkinaehtoinen toiminta      Yhteensä
Liikevaihto 9 485 686,01 169 065,06 9 654 751,07
Liiketoiminnan muut tuotot 146 728,78 559 476,86 706 205,64
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 9 632 414,79 728 541,92 10 360 956,71
Liiketoiminnan kulut -10 104 945,72 -642 884,17 -10 747 829,89
Rahoitustuotot 23 058,19 420 758,34 443 816,53
Rahoituskulut -1 696,36 -10 697,58 -12 393,94

Toiminnan tulos -451 169,10 495 718,51 44 549,41

Lakisääteisen ja markkinaehtoisen
toiminnan erittely 2017

Tytäryhtiöiden osingot 
nostivat talouden 
lievästi positiiviseksi. 
Yhtiön liikevaihto ja muut tuotot ale-
nivat hieman edellisvuodesta. Tili-
kauden tulos oli lievästi positiivinen, 
ollen noin 44 500 euroa. Tämä saa-
vutettiin lähinnä konserniyhtiöiden 
jakamien osinkojen ja poistoeron 
muutoksen johdosta. Huolestut-
tavaa oli liiketoiminnan tuloksen 

tappiollisuus toista kautta peräk-
käin, jota selittää osaltaan jätelau-
takunnan tekemät muutokset yhtiön 
hallituksen vahvistamaan taksaesi-
tykseen, joidenkin jätevolyymien 
jääminen budjetoidusta sekä kus-
tannuksia aiheuttaneet odottamat-
tomat tapahtumat vuoden aikana 

kuten REF-varastohallin tulipalo. 

Yhtiön vakavaraisuus ja maksuval-
mius säilyivät hyvinä, rahavarojen 
ollessa tilikauden lopulla noin 3,9 
M¤ (1,543M¤ vuonna 2016). Pitkä-
aikaista lainaa on alle 1,1 miljoonaa 
euroa.

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.

2017 Punkalaitumen jäteaseman avaaminen. Valmistautuminen Suomen 

 Materiaalikierrätys Oy:n ja Suomen Elektroniikkakäsittely Oy:n fuusioon

Edistysaskelia
matkan varrelta
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 2017 2016
Liikevaihto 9 689 917 9 577 264
Liiketoiminnan muut tuotot 671 003 915 936
Materiaalit ja palvelut -4 529 849 -4 372 083
Henkilöstökulut -2 602 292 -2 606 445
Poistot ja arvonalennukset -955 598 -922 170
Liiketoiminnan muut kulut -2 977 312 -3 003 946
Liikevoitto / tappio -704 131 -411 444
Rahoitustuotot ja -kulut 431 348 628 422
Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -272 783    216 978
Poistoeron muutos 317 299 -58 113
Tuloverot 0 -5
Tilikauden voitto / tappio 44 516 158 860

 2017 2016
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 17 263 27 307
Aineelliset hyödykkeet 8 037 988 7 439 389
Sijoitukset 2 250 908 2 251 577
Pysyvät vastaavat yhteensä 10 306 159 9 718 273

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 4 416 5 182
ainasaamiset 28 000 844 000
Myyntisaamiset 1 485 888 1 430 808
Muut saamiset 393 750 234 811
Rahat ja pankkisaamiset 3 900 162 4 290 173
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 933 302 6 804 974

VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 118 375 16 523 247

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 1 684 066 1 684 066
Ylikurssirahasto 70 908 70 908
Muut rahastot 269 150 269 150
Edellisten tilikausien voitto 6 942 934 7 585 868
Tilikauden voitto / tappio 44 516 158 860
Oma pääoma yhteensä 9 011 574 9 768 852

Tilinpäätössiirtojen kertymä 659 990 977 289

Pakolliset varaukset 3 279 000 2 238 334 

Vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 377 160 1 807 966
Ostovelat 1 093 537 1 012 448
Muut velat 317 980 313 237
Siirtovelat 379 135 405 121
Vieras pääoma yhteensä 3 167 812 3 538 772

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 118 376  16 523 247 

Tase 2016 ja 2017

Tuloslaskelmat 2016 ja 2017
Perusmaksun
kertymä ja 
käyttö 2017

Jätemaksun
kertymä ja 
käyttö 2017

Perusmaksutuotot 1 673 591,72
Palvelu- ja myyntituotot 312 076,69

Tuotot yhteensä 1 985 668,41

Jätemaksujen kertymä 9 605 336,62

Vaaralliset jätteet -407 047,15
Neuvonta ja tiedotus -295 190,32
Jätelautakunta -211 055,09
Asiakasrekisteri ja laskutus -209 660,71
Kierrätyspisteet -167 094,21
Yleiskulut -140 059,57 
Hyötyjätteet -135 023,03
Tuottajavastuujätteet -133 032,08
Jäteasemat, siirtokuljetus -93 526,38
Jäteasemat -86 306,85
Jätehuollon kehittäminen -82 036,58
Lietteet -29 002,26

Kulut yhteensä -1 989 034,23

Jätemaksujen käyttö 

Ulkopuoliset palvelut 4 442 202,68
Henkilöstökulut 1 813 918,35
Poistot 544 731,30
Toimitila- ja irtaimistokulut 883 798,35
Jätevero 6 764,80
Jälkihoitovaraus 252 781,33
Muut liiketoiminnan kulut 823 760,88
Yleis- ja hallintokulut 1 288 548,03

Yhteensä 10 056 505,72
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Hyödyntämisaste nousussa Jätehuoltojärjestelmä 
edistää kierrätystä

Loimi-Hämeen Jätehuollon vas-
taanottama jätemäärä vuonna 2017 
oli 78 200 t. Määrä laski edellisesti 
vuodesta 7 %. Vastaanotetusta jät-
teestä hyödynnettiin 98 %. Kaikesta 
jätteestä sekalaista yhdyskuntajätet-
tä oli yhteensä noin 33 000 t. Kaikki 
sekalainen yhdyskuntajäte toimitettiin 
jätevoimaloihin poltettavaksi.  

Jätteet, jotka käsitellään kierrätys-
polttoainelaitoksessa tai toimitetaan 
jätteenpolttolaitoksessa käsiteltävik-
si, vastaanotetaan ja varastoidaan 
kierrätyspolttoainelaitoksen vas-
taanottohallissa. Kierrätyspolttoai-
nelaitoksessa käsitellään pääasiassa 
rakennus- ja energiajätettä. Hyöty-
käyttöön soveltumaton materiaali toi-
mitetaan ensisijaisesti jätevoimalaan.
 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on 
viime vuosien aikana panostanut 
mm. rakennusjätteen lajitteluun ja 

Paperi

Kartonki

Muovi

Metalli

Lasipakkaukset

Biojäte

Sekajäte

Elektroniikka

Energiajäte

Vaarallinen jäte

UUSIEN
TUOTTEIDEN 

RAAKA-AINEITA

UUSIORAAKA-AINEITA

BIOKAASUA JA MAAN-
PARANNUSAINETTA

JÄTEVOIMALASSA SÄHKÖÄ JA 
KAUKOLÄMPÖÄ

RINNAKKAISPOLTOSSA
SÄHKÖÄ JA KAUKOLÄMPÖÄ

POLTTOLAITOKSESSA
SÄHKÖÄ JA LÄMPÖÄ

esikäsittelyyn. Jätekeskuksessa on 
mahdollisuus lajitella vastaanotetta-
va rakennusjäte entistä tarkemmin. 
Sekalainen rakennus- ja tulipalojä-
te lajitellaan jätekeskuksen alueella 
koneellisesti ja jäljelle jäänyt lajitte-
lujäännös käsitellään vielä Suomen 
Materiaalikierrätys Oy:n hyötykäyt-
tölaitoksessa. 

Kaatopaikalle sijoitetun jätteen mää-
rää on onnistuttu vähentämään mer-
kittävästi ja kaatopaikalle sijoitetut 
jätteet pyritään mahdollisuuksien 
mukaan hyödyntämään esimerkiksi 
kaatopaikan muotoilussa tai muis-
sa kaatopaikkarakenteissa korvaten 
neitseellisten materiaalien tarvetta.  

Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle 
sijoitetaan enää vain sellaisia jätteitä, 
joiden kaatopaikkasijoitukselle ei ole 
vaihtoehtoisia käsittelytapoja. Vuon-
na 2017 Kiimassuon tavanomaisen 

jätteen kaatopaikalle sijoitettiin jätettä 
yhteensä vain 286 t.  Tämän lisäksi 
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle 
sijoitettiin 1 676 tonnia jätteitä, jotka 
laadultaan soveltuivat kaatopaikan 
rakenteissa kuten muotoilussa hyö-
dynnettäväksi.

Hyödyntäminen 
materiaalina

Loimi-Hämeen Jätehuollon  materi-
aalihyötykäyttö vuonna 2017 oli 40 
% kaikista vastaanotetuista jätteistä. 
Suurimmat hyödyntämismenetelmät 
olivat oma biokaasun tuotanto Halla-
vaaran jätekeskuksessa ja hyödyntä-
minen jätekeskusten rakenteissa. Va-
jaa 10 % ohjattiin uusioraaka-aineina 
teollisuuden käyttöön. LHJ:n hyödyn-
tämisluvut eivät pidä sisällään tuotta-
javastuujärjestelmän kautta kerättyjä 
jätteitä (esimerkiksi Rinki-ekopisteet).
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1% 1%

17%

7%

Materiaalihyötykäyttö

Loppusijoitus

Vaarallisen jätteen käsittely

Hyödyntäminen rakenteissa

Hyödyntäminen rakenteissa (ulkopuolella)

Energiahyötykäyttö

Biokaasun tuotanto

Jätteenkäsittely 2017
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Rakennusjäte

Tuotantotoiminnan jäte

Yhdyskuntajäte

Maa- ja kiviaines
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Toimintaohjelma 2016-2017

LHJ kehittää ja johtaa ympäristötoimintaansa kaksivuotisen toimintaohjelman 

avulla. Toimintaohjelmaan on asetettu kolme päämäärää, jotka kaikki 

tähtäävät toiminnan kehitykseen ja parantamiseen. Vuosien 2016-2017 

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

Ympäristöjärjestelmä

Luvat, valvonta 
ja raportointi

Ympäristöjärjestelmä on rakennettu kansainvälisen SFS-EN ISO 14001 standar-
din vaatimusten mukaiseksi. Sertifikaatti myönnettiin LHJ Group konsernin yrityk-
sille vuonna 2004. Hallavaaran jätekeskus ja tytäryrityksistä Suomen Materiaali-
kierrätys Oy liitettiin järjestelmään syksyllä 2017.

Ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja vaatimustenmukaisuutta arvioidaan sisäi-
sillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Kaikki järjestelmään liittyvät toiminnot arvioidaan 
suunnitelmallisesti vähintään kolmen vuoden välein. Auditointien tulokset käsitel-
lään johdon katselmuksissa.

Ulkopuolinen sertifioijaorganisaatio, Bureau Veritas, arvio vuosittain ympäristö-
järjestelmän SFS-EN ISO 14001 lisäksi laadunhallintajärjestelmän SFS-EN ISO 
9001 vaatimusten mukaisuutta.

Vuonna 2017 LHJ toimi Hämeen ympäristökeskuksen 31.3.2004 myöntämän 
ympäristöluvan mukaisesti. Lupa kattaa kaikki LHJ Groupin ja sen käyttämien 
urakoitsijoiden toiminnot Kiimassuon jätekeskuksen alueella. Etelä-Suomen Alue-
hallintovirasto myönsi LHJ Groupin Kiimassuon toiminnoille uuden ympäristölu-
van 30.5.2011. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen ja asian käsittely on yhä 
kesken

Hallavaaran jätekeskus toimii Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen 28.3.2006 
myöntämän ympäristöluvan mukaisesti. Hakemus ympäristöluvan tarkistami-
seksi jätettiin Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle toukokuussa 2017. Lupapro-
sessi on vielä kesken. 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy osti vuonna 2016 J.Syrjänen Oy:n toiminnan syk-
syllä 2016. Toiminta jatkuu Suomen Materiaalikierrätys Oy:n nimellä. Etelä-Suo-
men Aluehallintovirastoon jätettiin joulukuussa Suomen Materiaalikierrätys Oy:n 
toimesta hakemus kahden ympäristölupamääräyksen muuttamiseksi.

Jätekeskusten toimintaa valvoo Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pienem-
pien jäteasemien toimintaa valvovat kuntien ympäristöviranomaiset. Biokaasu-
laitosta valvoo Evira. 

LHJ raportoi jätekeskusten ja -asemien toiminnasta niiden ympäristöluvissa edel-
letyllä tavalla toimintaa valvoville kuntien ympäristöviranomaisille sekä Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.
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Vedet
Vesienhallinta 

Jätteenkäsittelyalueiden prosessi-, suoto- ja hulevedet kuor-
mittavat hallitsemattomina ympäristöä. Pääosin kaikki LHJ 
Groupin jätekeskusten – ja asemien jätevedet johdetaan 
jätevedenpuhdistamoille. Vain puhtaimpia hulevesiä johde-
taan maastoon. 

LHJ:n Kiimassuon jätekeskuksen suoto- ja valumavedet 
johdetaan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Vie-
märöidyn alueen pinta-ala on noin 29 hehtaaria.  Vuonna 
2017 Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettiin 
131 275 m3 jätevettä. Tämä on noin 32 000 m3 enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Vesimäärään vaikuttaa merkittäväs-
ti vuoden sääolot sekä laajennusalueiden käyttöönotto.

Hallavaaran jätekeskuksen rejekti-, suoto- ja valumavedet 
johdetaan Euran jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2017 jä-
tevedenpuhdistamolle johdettiin jätevesiä 37 081 m3, mikä 
on 3 969 m3 vähemmän kuin edellisvuonna. 

Suomen Materiaalikierrätys Oy:lle laadittiin hulevesisuun-
nitelma, joka on toimitettu viranomaiselle hyväksyttäväksi. 

Vuonna 2017 kiinnitettiin vesientarkkailua suorittavan kon-
sultin vaihtuessa erityistä huomiota näytteenottopisteiden 
hallintaan ja pisteiden merkitsemiseen. 

Vesientarkkailu

Jätekeskuksilla on omat käyttötarkkailuohjelmansa ja kul-
lakin jäteasemalla on oma käyttö- ja hoitosuunnitelmansa. 
Tarkkailu-, käyttö- ja hoitosuunnitelmissa on kuvattu vähim-
mäismittauksia ja -toimenpiteitä, joiden lisäksi jätekeskuksen 
henkilökunta tekee päivittäin jätekeskuksen käyttöön liittyviä 
havaintoja ja huoltotoimenpiteitä. Kiimassuon jätekeskus on 
ollut mukana Envitech -alueen vesien yhteistarkkailussa 
vuodesta 2012. Yhteistarkkailuohjelman lisäksi LHJ Groupin 
yritykset noudattavat Kiimassuolla yhteistä käyttötarkkai-
luohjelmaa. 

Jätekeskusten vaikutuksia veteen seurataan säännöllisesti 
ottamalla näytteitä jätevedenpuhdistamolle johdettavasta 
vedestä, hulevesistä, suotovesistä, prosessi- ja pintavesistä 
sekä jätekeskusten alueille asennetuista pohjavesiputkista ja 
–kaivoista. Tarkkailutulokset raportoidaan vuosittain viran-
omaiselle. Jatkuva seuranta mahdollistaa nopean reagoin-
nin ja korjaavat toimenpiteet poikkeustilanteissa. 

LHJ Groupin vesientarkkailu kilpailutettiin vuonna 2016. 
Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen ja 
markkinaoikeus antoi asiasta päätöksensä, ja vesitarkkailu 
kilpailutetaan uudelleen syksyllä 2018. 

Hallavaaran jätekeskuksen vesientarkkailuohjelma on toi-
mitettu viranomaiselle hyväksyttäväksi. Ohjelma käsitellään 
lupaprosessin yhteydessä. 

Vuonna 2017 Kiimassuon loppusijoitusalueille asennettiin 
sisäisen veden tarkkailuputkia, joista otetaan näytteet kah-
desti vuodessa. Analyysitulokset antavat tietoa jätetäytön 
tilasta. 

Jätevedenpuhdistamoille 
johdetut vedet 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

108 966 m² 88 873 m² 128 594 m² Kiimassuon
jätekeskus
99 218 m²

Kiimassuon
jätekeskus
131 275 m²

Hallavaaran
jätekeskus
37 081 m²

Hallavaaran
jätekeskus
41 050 m²

Yhteensä
140 208 m²

Yhteensä
168 356 m²

2013 2014 2015 2016 2017 Muutos (t)

Yhdyskuntajäte 37 809 36 703 35 201 41 800 40 518 52% -985

Maa- ja kiviaines 8 898 8 155 3 302 12 197 2 468 3% -9 729

Rakennusjäte 2 673 8 639 4 461 7 533 10 633 14% 3 100

Tuotantotoiminnan jäte 13 850 17 594 14 251 22 088 24 297 31% 2 209

Yhteensä 63 230 71 092 57 214 83 618 78 212 -5 406

Vastaanotettuja jätemääriä
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Kaatopaikkakaasu

Kaatopaikoilla syntyy kaatopaikkakaasua, joka on pääosin metaania.  Metaani on 
kasvihuonekaasu, joka edistää ilmastonmuutosta. Kaasun ympäristövaikutuksia 
voidaan torjua keräämällä kaasu talteen ja käsittelemällä se. Hallavaaran ja Kii-
massuon jätekeskusten tavanomaisen jätteen kaatopaikkojen suljetuilla alueilla 
on kaasunkeräysjärjestelmä. Kaatopaikkakaasu käsitellään soihdussa polttamalla.  

Hallavaaran jätekeskuksen loppusijoitusalue suljetaan vuoden 2018 aikana. Jäte-
täyttöön sijoitetaan enää jätteitä, joita voidaan hyödyntää sulkemisrakenteissa. 

Kiimassuo: Pumpatun kaasun kokonaismäärä vuonna 2017 oli 0,13 milj. Nm3.
Kaasun energiasisältö oli 0,45 GWh.

Hallavaara: Pumpatun kaasun kokonaismäärä vuonna 2017 oli 0,22 milj. Nm3.
Kaasun energiasisältö oli 1,28 MWh.

Maaperä
Suomen Materiaalikierrätyksen ympäristössä todettiin kohonneita haitta-ainepi-
toisuuksia. Sedimentit kunnostettiin kesällä 2017 massanvaihdolla.

Roskaantuminen
Jätekeskusten roskaantumista aiheutuu, kun tuuli kuljettaa jätteitä käsittelyaluei-
den ulkopuolelle. Roskaantumista ehkäistään aitaamalla ja rajaamalla varasto- ja 
käsittelyalueita. Kevyet jätejakeet kuten kierrätyspolttoaine ja pahvit varastoidaan 
halleissa. Jätekeskuksissa järjestetään myös siivoustalkoita alueiden siistimiseksi. 

Hajuilmoitukset
Jätehuolto kirjaa seurantajärjestelmäänsä sekä omat sisäiset että alueen asukkai-
den ja muiden sidosryhmien tekemät ilmoitukset. Ilmoituksen voi jättää interne-
tissä LHJ:n kotisivuilla. Vuonna 2017 järjestelmään kirjattiin vain yksi Kiimassuon 
jätekeskuksen toimintaa koskeva sisäinen hajuilmoitus. Hajuilmoitus ei johtunut 
LHJ Groupin toiminnasta.

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

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon myötä kaatopaikalle sijoitettavat ainekset 
eivät houkuttele haittaeläimiä, kuten lokkeja. Yhdyskuntajätekuormat vastaanote-
taan ja varastoidaan katetuissa tiloissa. 

Muut ympäristö-
näkökohdat
Maaperä

Suomen Materiaalikierrätyksen ojassa havaittiin maaperän pilaantumista ja sedi-
mentit kunnostettiin massanvaihdolla. 

Roskaantuminen

Jätekeskusten roskaantumista aiheutuu, kun tuuli kuljettaa jätteitä käsittelyaluei-
den ulkopuolelle. Roskaantumista ehkäistään aitaamalla ja rajaamalla varasto- ja 
käsittelyalueita. Kevyet jätejakeet kuten kierrätyspolttoaine ja pahvit varastoidaan 
halleissa. Jätekeskuksissa järjestetään myös siivoustalkoita alueiden siistimiseksi. 

Hajuilmoitukset

Jätehuolto kirjaa seurantajärjestelmäänsä sekä omat sisäiset että alueen asukkai-
den ja muiden sidosryhmien tekemät ilmoitukset. Ilmoituksen voi jättää interne-
tissä LHJ:n kotisivuilla. Vuonna 2017 järjestelmään kirjattiin vain yksi Kiimassuon 
jätekeskuksen toimintaa koskeva sisäinen hajuilmoitus. Hajuilmoitus ei johtunut 
LHJ Groupin toiminnasta.

Haittaeläimet

Jätekeskusten alueella rottien ja hiirien torjuntaa suorittavat tuholaistorjuntaan 
erikoistuneet yritykset. Tuholaistorjuja käy syöttipaikat säännöllisesti läpi.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon myötä kaatopaikalle sijoitettavat ainekset 
eivät houkuttele haittaeläimiä, kuten lokkeja. Yhdyskuntajätekuormat vastaanote-
taan ja varastoidaan katetuissa tiloissa. 
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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, tavan- 
 omaisen ja vakaan reagoimatto- 
 man vaarallisen jätteen kaatopaikka.
12. Suomen Erityisjäte Oy,
 itäkentät
13. Suomen Erityisjäte Oy, vaarallisen  
 jätteen käsittelykenttä ja 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

17

16

1819
20

24

25

26

21

22

23

Hallavaaran jätekeskuksessa valmis-
teltiin alkuvuosi ympäristöluvan sekä 
vesientarkkailusuunnitelman päivityk-
siä, jotka toimitettiin lupaviranomai-
sille käsiteltäväksi kesäkuussa 2017. 
Päätöstä ympäristöluvasta odotetaan 
kesän 2018 aikana. Vuoden aikana 
käytiin myös Hallavaaran jätekes-
kuksen toimintoja läpi Loimi-Hämeen 
Jätehuolto Oy:n ympäristö- ja laatu-
järjestelmiin (ISO 14001 ja 9001) liittä-
mistä varten. Ulkopuolinen auditointi 
tehtiin marraskuun lopussa ja siinä ei 
havaittu merkittäviä poikkeamia, joten 
Hallavaaran jätekeskus liitettiin osaksi 
LHJ:n ympäristö- ja laatujärjestelmää.

Jätekeskuksessa valmisteltiin myös 
avoinna olevan yhdyskuntajätteen 
jätepenkan peittoa ja urakan kilpai-
lutus ilmoitettiin julkisten hankintojen 
Hilma –sivustolla joulukuussa 2017. 
Jätepenkalle ei vuoden 2015 jälkeen 
ole sijoitettu yhdyskuntajätettä ja lop-
pujenkin sinne sijoitettavien materiaa-
lien vastaanotto päättyi vuoden 2017 
lopussa. Urakoitsija valittiin alkuvuo-
desta 2018 ja jätepenkan pintaurakka 
valmistuu kuluvan vuoden aikana.

Yrityksessä päätettiin myös Hallavaa-
ran osalta toimintojen muutoksista, 
minkä seurauksena Hallavaarassa si-

jaitsevan biokaasulaitoksen toiminta 
päättyy vuoden 2018 loppuun. Henki-
lökunnan kanssa käytiin yt-menettely 
ja kahden laitoshenkilön sekä kahden 
toimistohenkilön tehtävät Hallavaa-
rassa päättyvät vuosien 2018 -2019 
aikana. Yhdyskuntajätteen vastaanotto 
ja käsittely sekä kotitalousasiakkaiden 
palvelut Hallavaarassa säilyvät ennal-
laan lukuun ottamatta vuoden 2018 
alusta muuttuneita aukioloaikoja. Tie-
dotus- ja neuvontapalvelut ovat jatkos-
sa saatavilla LHJ:n yhteisten neuvon-
tapalveluiden kautta.
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1. Ilmoittautuminen / vaaka
2. Pientuojien lajittelualue
3. Sähkö- ja elektroniikkaromu
4. Vaarallinen jäte
5. Renkaat, kestopuu, puutarhajäte

Hallavaaran jätekeskus

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

11. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka
12. Kaatopaikkakaasun pumppaamo
13. Laskeutusaltaat
14. Tasausallas
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Vuonna 2017

• 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.

Vuonna 2017 kierrätettävien materiaalien keräystä tehostettiin hallavaarassa betonikaitioilla, 
joissa asianmukainen varastointi pinnoitetulla alustalla helpottaa materiaalien kierrätystä. 
Myös vanha kuormaaja päivitettiin keväällä 2017 kuvassa näkyvään vuokrakoneeseen.
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Ympäristössä.


