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Kasvua sekä hyötykäytössä 
että taloudessa
Koko Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy konserni jatkoi vuonna 2018 kasvu-uralla edellisten vuosien tapaan. 

Liikevaihto kasvoi sekä emo- että tytäryhtiöissä. Liikevaihdon kasvun lisäksi jätteiden hyödyntäminen 

edistyi. Yhdyskuntajätteen käsittelyssä saavutettiin jo lähes täydellinen hyöytykäyttö. Enää vain muutama 

promille vastaanotetuista jätteistä jouduttiin loppusijoittamaan.

Jätteen hyötykäyttö on noussut kahden viime vuoden aikana lähelle sataa prosenttia. Merkittävin muutostekijä 

aiempaan on ollut jätteen energiahyödyntäminen jätevoimalaitoksissa. LHJ:n sekajätteet on toimitettu jätevoimalai-

toksiin vuoden 2015 alusta. Lounais-Suomen jätelaitosten hankintarenkaan yhteinen kilpailutus ajautui kiistaan voitta-

neen jätteen hyödyntämispalvelutarjouksen jättäneen Fortumin kanssa. Vuoden 2018 aikana jatkettiin tämän johdosta  

neuvotteluja korvaavan järjestelyn rakentamiseksi. Onnistuneiden neuvotteluiden jälkeen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 

liittyi Westenergy Oy:n osakkaaksi kesäkuussa 2019. Jätteiden toimitukset osakkaana omaan jätevoimalaitokseen alkavat 

kesällä 2020.

Jätteiden materiaalikierrätyksen lisäämiseksi LHJ ylläpitää ja kehittää omaa vastaanotto- ja kierrätysverkostoaan. Lisäksi 

yhtiö tekee yhteistyötä tuottajavastuuorganisaatioiden kanssa. Vuonna 2018 otimme vastaan materiaalina kierrätettäviä 

jätteitä kierrätyspisteissä, jäteasemilla, noutopalvelussa, tempauskierroksilla ja pop-upissa Jätteiden Yössä. Laajempi jäte-

huoltokokonaisuuden kehitystyö LHJ:n toimialueella on haastavaa pirstaleisen jätehuoltojärjestelmän vuoksi. Kierrätyksen 

optimointi ja nostaminen EU:n asettamiin tavoitteisiin on mahdollista vain, jos jätteen kuljetusjärjestelmä alueella saataisiin 

vihdoin muutettua kunnan järjestämäksi. Tämä on jo pääasiallinen toimintamalli Suomessa ja ainoa tapa muualla Euroo-

passa. Nyt kokonaisuutta ei voida kehittää, kun kerääminen on hajautunut LHJ:n, kuljetusyritysten ja tuottajien järjestämiin 

omiin keräyksiin. Toivottavasti EU-komission antama ohjeistus ja jätelakityöryhmän tekemät kirjaukset saataisiin käytännön 

tasolle ja laaja kuntavastuu toteutumaan myös LHJ:n toimialueella. 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteyteen muodostunut LHJ Group-konserni jatkoi vuonna 2018 vahvalla kasvu-uralla. 

Kaikkien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto nousi 27,9 miljoonaan euroon, kun se edellisenä vuonna oli 25,4 miljoonaa 

euroa. Toiminta oli myös kannattavaa konsernin liiketoiminnan tuloksen oltua noin 2,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiö Loimi-Hä-

meen Jätehuolto Oy:n liikevaihto ja muut tuotot olivat vuonna 2018 yhteensä 11,8 miljoonaa euroa. Liikevaihtoennätyksen-

sä rikkoivat emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöt Suomen Erityisjäte Oy, Suomen Materiaalikierrätys Oy ja Suomen Tietoturva Oy.

Tytär- ja osakkuusyritysten menestys liiketoiminnoissaan on mahdollistanut jo useamman vuoden ajan yrityskokonaisuuden 

hyvän taloudellisen tuloksen. LHJ Group yritysten osingonmaksu emoyhtiölle on edesauttanut useana vuonna emoyhtiön 

kokonaistulosta. Tämä on siirtynyt suoraan hyödyksi kuntalaisille mahdollisimman alhaisina jätemaksuina. LHJ toimii oma-

kustannusperiaatteella eikä se jaa osinkoa omistajilleen. Osakkuus jätevoimalayhtiö Westenergyssä mahdollistaa tulevai-

suudessa yhdyskuntajätteen käsittelymaksun alentamisen. 

Vuoden 2019 näkymiä voidaan pitää haastavina. Kilpailun kiristyminen ympäristöhuollon markkinoilla sekä talouskasvun 

hiipuminen Suomessa tulevat todennäköisesti näkymään myös tytäryhtiöiden liiketoiminnoissa jatkossa. Emoyhtiön puolella 

väkimäärän väheneminen LHJ:n toimialueella sekä lainsäädännön jatkuvat muutokset Suomessa aiheuttavat omia haasteita 

toiminnoille. 

Lopuksi haluan kiittää henkilökuntaa ja kaikkia sidosryhmiämme hyvästä työstä kierrätyksen ja jätehuollon eteen vuonna 

2018. Onnea ja menestystä vuodelle 2019. 

Immo Sundholm 
Toimitusjohtaja
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Perustietoa yhtiöstä

Perustettu

1995

Omistus

16
kuntaa

Työntekijöitä

52

Asuinkiinteistöjä

toimialueella

67 000

Asukkaita

toimialueella

138 000

Liikevaihto ja muut 

tuotot noin

11,8 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 2018

Avainlukuja

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. Yrityksellä on käsittelykeskuk-

set Forssassa ja Säkylässä. Perustehtä-

vän lisäksi LHJ:n yhteydessä toimii vii-

den yrityksen muodostama LHJ Group 

-konserni, jonka yritykset tarjoavat 

palveluita elinkeinoelämälle, julkishal-

linnolle ja tuottajayhteisöille elektroniik-

karomun, pilaantuneen maan ja erityis-

jätteiden sekä tietosuojamateriaalien 

käsittelyssä. 

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 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 ISO 45001 standardien mu-

kaisesti. Näistä ISO 9001 laatu- ja ISO 

14001 ympäristöjärjestelmä ovat myös 

sertifioituja.

LHJ on
yhteiskunnallinen yritys

LHJ tuottaa palveluita vastuullisesti ja 

tehokkaasti ja Yhteiskunnallinen yri-

tys -merkki on osoitus tästä tärkeästä 

työstä. Yhteiskunnallinen yritys -merk-

ki voidaan myöntää yrityksille, joiden 

ensisijainen tavoite on ratkaista yhteis-

kunnallisia 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. LHJ on toiminut Yhteiskunnallinen 

yritys -merkin alla vuodesta 2017.
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Yhtiökokous
Edustaja jokaisesta osakaskunnasta

Eino Järvinen
puheenjohtaja, Forssa

Heikki Tuomisto
varapuheenjohtaja, Somero

Teuvo Suominen
Loimaa

Päivi Pelttari,
Pentti Haapahuhta 
Sastamala

Harri Lehtonen
EuraHallitus 2018

Leena Huovinen  
Akaa 

Kari Haavisto
Säkylä

Esa Ryhtä
Tammela

Renja Rasimus
Koski TL

Paula Virtanen
Urjala

Tarja Kirkkola-Helenius
Jokioinen

Minna Penttilä
Forssa

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

• Hallavaaran

 jätekeskus

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  

Terhi

Kaattari 
• Kirjanpito

• Laskutus

• Tilinpäätös

• Palkanlaskenta

Myyntipäällikkö  

Tommi

Pohjola
• Palvelumyynti  

 yrityksille

• Sidosryhmäyhteistyö

• Myynnin ja markki- 

 noinnin kehittäminen

• Jätehuollon alihankinta  

 ja urakkasopimukset
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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 Erityisjäte Oy, Suomen Tietoturva Oy ja 

Suomen Materiaalikierrätys Oy tarjoavat asiakkailleen ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittelypalveluja, 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.
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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 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.

Tarasten Kiertotalousalue Oy on perustettu vuonna 2017. Sen tar-

koituksena on kehittää ja rakentaa hallinnoimaansa aluetta Kangasalla 

Tarastejärven alueella Pirkanmaalla. Alueelle suunnitellaan toimintaa, 

jossa hyödynnetään ja loppusijoitetaan pilaantuneita maita, rakennus- ja 

purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita.

• Perustettu 1995 • Liikevaihto 27,1 M¤

• Henkilöstö 87 

• Käsittelymäärä 285 000 tonnia vuodessa.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

• 100% 16 kuntaomistajaa 1995

Cool Finland Oy

• 50% LHJ 2005

Suomen Tietoturva Oy

• 100% LHJ 2007

Suomen Materiaalikierrätys Oy

• 100% LHJ 2016

Tarasten Kiertotalousalue Oy

• 60% Suomen Erityisjäte Oy

Suomen Erityisjäte Oy

• 51% LHJ 2004
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JÄTEASEMAT
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on yhdeksän jäteasemaa: Huittinen, Punkalai-

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

Urjala. Jäteasemalla asiointi on helppoa, sillä kaikissa on henkilökunta, joka neu-

voo kuorman purkupaikat ja antaa lajitteluohjeet. Jäteasemilla otetaan vastaan 

sekä kotitalouksien että yritysten jätteitä. 

KIERRÄTYSPISTEET
Jäteasemien lisäksi LHJ ylläpitää 182 kierrätyspistettä. Kierrätyspisteisiin voi vie-

dä lasipakkauksia ja pienmetallia.

EKOTEKOPISTEET
Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan jäteasemien lisäksi myös ekotekopisteissä, joi-

ta on viisi 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.

Monipuoliset palvelut

Jätekeskukset ....................................................................... 2 kpl

Jäteasemat ............................................................................ 7 kpl

Ekotekopisteet ...................................................................... 5 kpl

Ekotekotempauspysäkit ...................................................63 kpl

LHJ:n Kierrätyspisteet .................................................. 182 kpl

Rinki-ekopisteet .................................................................65 kpl
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LASINKERÄYS
Pääosa lasinkeräyksestä tehdään kierrätyspisteissä ja jäteasemilla. LHJ:n erilliskeräyspalvelu on saatavilla LHJ:n toimi-

alueella. 

PIENMETALLIKERÄYS
Pääosa metallinkeräyksestä tapahtuu kierrätyspisteillä ja jäteasemilla. 

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 jätevoi-

malaitoksiin hyödynnettäväksi energiana.

Me pidämme

palveluillamme huolta

ympäristöstämme, 

jotta sinä voisit tehdä samoin.
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LHJ ympäristökasvattajana
LHJ osallistuu monin tavoin jätehuoltoon liittyvään val-

takunnalliseen ja alueelliseen kehitystyöhön. Yhteistyötä 

tehdään jätelautakunnan, koulujen, toisten jätelaitosten, 

yritysten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa. LHJ 

osallistuu alueellaan ympäristökasvatustyöhön ja kestä-

vää kehitystä tukevaan toimintaan.

Jätteen vähentämistä ja 
neuvonnan lisäämistä

Jokainen pystyy vaikuttamaan omiin toimintatapoihin-

sa ja siten vähentämään tuottamansa jätteen määrää. 

Kun jätettä syntyy vähemmän, vähenevät samalla myös 

jätteen aiheuttamat haitat. Kaikesta ei kuitenkaan pysty 

tinkimään eikä aina ole mahdollisuutta valita parempaa 

vaihtoehtoa, sillä elämme yhteiskunnassa, jossa jokainen 

meistä kuluttaa erilaisia hyödykkeitä, ja lopputuloksena 

syntyy jätettä. Silloin avainasemaan nousevat lajittelu 

ja kierrätys. LHJ tiedottaa, neuvoo ja kannustaa toimi-

alueensa asukkaita vähentämään jätettä.

Neuvontaa monissa kanavissa

Vuoden 2018 neuvonta ja tiedotus piti sisällään asiakas-

lehden Ämpäri Ympäri, osallistumista erilaisiin tapahtu-

miin ja messuihin (esimerkiksi Jätteiden Yö), vierailuja 

jätekeskuksissa ja -asemilla, sekä sähköisiä uutiskirjeitä. 

Yhtenä tiedotuskanavana hyödynnettiin sosiaalista me-

diaa muun muassa LHJ:n facebook-sivustoa.

Vuonna 2018 LHJ:n

jäteneuvojat tavoittivat noin 24 000

alueen asukasta ja kesämökkiläistä.
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2018 2017 2016 2015 2014

Henkilöstö yhteensä 52 53 55 47 44

Naisten osuus, % 35  38 38 34 32

Miesten osuus, % 65 62 62 66 68

Henkilöstön keski-ikä 44,7 44 44 47 46,5

Vakituisten työsuhteiden osuus, % 94,2 94 85 87 86

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus, % 5,7 0,17 0,29 0,15 0,07

Työtapaturmien lukumäärä 8 3 4 4 4

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

Työterveys, ¤/hlö 340 336 271 495 609

Vapaa-ajantoiminta, ¤/hlö 425 554 407 607 556

Koulutus, ¤/hlö 678 571 589 528 609

Koulutuspäiviä/hlö 3,2 3,7 3,5 4,4 3,4

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

Henkilöstön
tunnusluvut 2014-2018

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
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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.

2017 Punkalaitumen jäteaseman avaaminen. Valmistautuminen Suomen 

 Materiaalikierrätys Oy:n ja Suomen Elektroniikkakäsittely Oy:n fuusioon

2018 Kiimassuon jätekeskukseen valmistui uusi käsittelyhalli öljyisten vesien ja

 öljyvahinkojätteiden käsittelyyn. 

 Tarasten kiertotalousalue Oy tuli osaksi LHJ Group konsernia. 

 Valtakunnallinen jätteiden yö tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa

 LHJ:n toimialueella 

Edistysaskelia
matkan varrelta
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 Lakisääteinen toiminta           Markkinaehtoinen toiminta      Yhteensä

Liikevaihto 10 868 159 265 344 11 133 503

Liiketoiminnan muut tuotot 15 713 691 922 707 635

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 10 883 872 957 266 11 841 138

Liiketoiminnan kulut -10 868 800 -897 875 -11 766 674

Rahoitustuotot 8 032 711 052 719 084

Rahoituskulut -1 903 -8 761 -10 664

Toiminnan tulos 21 202 761 681 782 884

Lakisääteisen ja markkinaehtoisen
toiminnan erittely 2018

Tilikauden
kokonaistulos asettui 
selvästi positiiviseksi 
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n lii-

kevaihto ja muut tuotot kasvoivat 

14 prosenttia 11.8 miljoonaan eu-

roon edellisvuodesta. Tilikauden 

tulos 0,8 miljoonaa euroa parani 

selvästi. Liiketoiminnan tulos oli 

tappiollinen kolmatta vuotta pe-

räkkäin ollen 0,5 miljoonaa euroa. 

Vuodelle 2018 hyväksytty korotettu 

taksa olisi kääntänyt liiketoiminnan 

vuonna 2018 positiiviseksi, mutta 

Hallavaaran jätekeskuksessa tehty 

biokaasulaitoksen alasajo ja siihen 

liittyvä alaskirjaus käänsivät liike-

toiminnan tappiolliseksi.  

Tästä huolimatta tilikauden koko-

naistulos asettui selvästi positiivi-

seksi. Tämä aikaansaatiin konserni-

yhtiöiden jakamien osinkojen sekä 

poistoeron muutoksen kautta. Vuo-

den 2019 osalta voidaan odottaa 

liiketoiminnan tuloksen kääntymistä 

positiiviseksi, koska vastaavia alas-

kirjauksia ei ole odotettavissa ja jä-

telautakunta on vahvistanut taksat 

vuodelle 2019 budjetoinnin ja yhtiön 

hallituksen esityksen mukaisina. 

Yhtiön vakavaraisuus ja maksuval-

mius säilyivät tilikaudella hyvinä. 

Rahavarat tilikauden lopulla olivat 

samoilla tasoilla kuin edellisvuonna 

noin 3,9 miljoonaa euroa. Lainojen 

osalta pitkäaikaista lainaa lyhennet-

tiin niin että se oli vuoden lopulla 

noin 0,7 miljoonaa euroa. 



14 | Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy | Vuosikertomus 2018

Perusmaksun
kertymä ja 
käyttö 2018

Jätemaksun
kertymä ja 
käyttö 2018

Perusmaksutuotot 2 114 718 

Palvelu- ja myyntituotot 389 389 

Tuotot yhteensä 2 504 107 

Jätemaksujen kertymä 10 840 641 

Vaaralliset jätteet -411 294 
Neuvonta ja tiedotus -255 756 
Jätelautakunta -298 603 
Asiakasrekisteri ja laskutus -238 325 
Kierrätyspisteet -194 707 
Yleiskulut -156 984  
Hyötyjätteet -144 594 
Tuottajavastuujätteet -141 503 
Jäteasemat, siirtokuljetus -137 293 
Jäteasemat -489 814 
Jätehuollon kehittäminen -61 506
Lietteet -12 500

Kulut yhteensä -2 542 879 

Jätemaksujen käyttö

Ulkopuoliset palvelut -4 656 786
Henkilöstökulut -4 656 786 
Poistot -1 926 314 
Toimitila- ja irtaimistokulut -997 192 
Jätevero -451 
Jälkihoitovaraus 0,00 
Muut liiketoiminnan kulut -858 425 
Yleis- ja hallintokulut -1 412 855 

Kulut yhteensä -10 819 439 
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2018 2017 

Liikevaihto 11 133 503,22 9 689 917 

Liiketoiminnan muut tuotot 707 634,59 671 003 

Materiaalit ja palvelut –4 836 330,46 -4 529 849 

Henkilöstökulut -2 351 756,9 -2 602 292 

Poistot ja arvonalennukset –1 761 997,79 -955 598 

Liiketoiminnan muut kulut –2 873 810,00 -2 977 312 

Liikevoitto / tappio -467 170,74 -704 131 

Rahoitustuotot ja -kulut 510 000,00 431 348 

Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 241 249,38 -272 783    

Poistoeron muutos 541 634,30 317 299 

Tuloverot 0 0 

Tilikauden voitto / tappio 782 883,68 44 516 

 2018    2017 
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 4 254,56 17 263 
Aineelliset hyödykkeet 7 228 848,23 8 037 988 
Sijoitukset 2 250 908,35 2 250 908 
Pysyvät vastaavat yhteensä 9 484 011,14 10 306 159 

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 2 639,00 4 416 
ainasaamiset 290,00 28 000 
Myyntisaamiset 26 173,84 1 485 888 
Muut saamiset 58 553,10 393 750 
Rahat ja pankkisaamiset 3 916 822,15 3 900 162 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 684 191,45 5 933 302 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 168 202,59 16 118 375 

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 1 684 065,71 1 684 066 
Ylikurssirahasto 70 907,97 70 908 
Muut rahastot 269 150,00 269 150 
Edellisten tilikausien voitto 6 987 483,59 6 942 934 
Tilikauden voitto / tappio 782 883,68 44 516 
Oma pääoma yhteensä 9 794 490,95 9 011 574 

Tilinpäätössiirtojen kertymä 118 355,69 659 990 

Pakolliset varaukset 2 803 669,56 3 279 000 

Vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 638 400,00 1 377 160 
Ostovelat 873 106,74 1 093 537 
Muut velat 252 893,96 317 980 
Siirtovelat 419 933,45 379 135 
Vieras pääoma yhteensä 2 451 686,39 3 167 812 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 168 202,59 16 118 376  

Tase 2017 ja 2018

Tuloslaskelmat 2017 ja 2018
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Hyödyntämisaste
lähellä sataa prosenttia 
Vuonna 2018 LHJ Group vastaanotti 

kaiken kaikkiaan noin 285 000 t jätet-

tä. Määrään sisältyy niin emoyhtiön 

kuin tytäryhtiöidenkin vastaanotta-

mat jätteet. Loimi-Hämeen Jätehuol-

lon vastaanottama jätemäärä oli yh-

teensä n. 112 390 t. Loimi-Hämeen 

Jätehuollon itse tai sen yhteistyö-

kumppaneiden käsittelemästä jät-

teestä, mukaan lukien vastaanotettu 

maa- ja kiviaines, lähes 100% ohjat-

tiin hyötykäyttöön. Vuonna 2018 Loi-

mi-Hämeen Jätehuollon toimialueelta 

vastaanotettiin sekalaista yhdyskun-

tajätettä yhteensä noin 33 000 tonnia. 

Kaikki sekalainen yhdyskuntajäte toi-

mitettiin jätevoimaloihin hyödynnet-

täväksi energiana. 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on 

viime vuosien aikana panostanut 

mm. rakennusjätteen lajitteluun ja 

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 2018 Kiimassuon tavanomaisen 

jätteen kaatopaikalle sijoitettiin jätet-

tä yhteensä vain 83 t. Tämän lisäksi 

tavanomaisen jätteen kaatopaikalla 

hyödynnettiin 18 445 tonnia jätteitä, 

jotka laadultaan soveltuivat kaatopai-

kan rakenteisiin ja muotoon hyödyn-

nettäviksi. 

Jätteet, jotka käsitellään kierrätys-

polttoainelaitoksessa tai toimitetaan 

jätteenpolttolaitoksessa käsiteltäväk-

si, vastaanotettiin ja varastoitiin Kii-

massuon ja Hallavaaran jätekeskuk-

sissa. Kierrätyspolttoainelaitoksessa 

käisteltiin pääasiassa rakennus- ja 

energiajätettä. Kierrätykseen sovel-

tumaton materiaali toimitettiin ensisi-

jaisesti energiahyödyntämiseen. 

Jätteenkäsittely 2018

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2018 ilm
an sulkemisessa...

8

Rakennusjäte

Tuotantotoiminnan jäte

Yhdyskuntajäte

Maa- ja kiviaines
37%

46%
12%

5%

52,40%

22,63%

>1% >1%

1,69%

13,78%

9,13%

Materiaalihyötykäyttö

Loppusijoitus

Vaarallisen jätteen käsittely

Hyödyntäminen rakenteissa

Hyödyntäminen rakenteissa (ulkopuolella)

Energiahyötykäyttö

Biokaasun tuotanto
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Jätehuoltojärjestelmä 
edistää kierrätystä

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
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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 2018 LHJ toimi Hämeen ympäristökeskuksen 31.3.2004 myöntämän 

ympäristöluvan mukaisesti Kiimassuon jätekeskuksen alueella. Etelä-Suomen 

Aluehallintovirasto myönsi LHJ Groupin Kiimassuon toiminnoille uuden ympäris-

töluvan 30.3.2015. Vaasan hallinto-oikeus antoi kesällä 2018 päätöksen asiasta, 

päätökseen on pyydetty valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Asian 

käsittely on yhä kesken.

Säkylän Hallavaaran jätekeskukseen saatiin Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta

päivitetty ympäristölupa 22.8.2018. 

LHJ:n tytäryritys Suomen Materiaalikierrätys Oy toimii oman ympäristölupansa

puitteissa. Suomen Materiaalikierrätys Oy:n ympäristölupaa tarkistettiin Etelä-

Suomen Aluehallintoviraston toimesta 12.10.2018 kahden ympäristölupamää-

räyksen osalta.

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-

lyttämillä tavalla toimintaa valvoville kuntien ympäristöviranomaisille sekä Elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.
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Toimintaohjelma 2018-2019
LHJ kehittää ja johtaa ympäristötoimintaansa kaksivuotisen toimintaohjelman 

avulla. Toimintaohjelmaan on asetettu kolme päämäärää, jotka kaikki 

tähtäävät toiminnan kehitykseen ja parantamiseen. Vuosien 2018-2019 

toimintaohjelman päämäärien ja tavoitteiden yhteenveto:

Päämäärä 1
Jätekeskuksen toiminnan ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy

ja vähentäminen

Tavoite 1. Alueen ympäristövaikutusten seurannan parantaminen 

 A) Tarkkailutoiminnan kehittäminen

 B) BAT-päätelmien soveltaminen

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

 C) Sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon kehittäminen

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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Vedet
Vesienhallinta

Jätteenkäsittelyalueiden prosessi-, suoto- ja hulevedet kuor-

mittaisivat 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 joh-

detaan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Viemä-

röidyn alueen pinta-ala on noin 29 hehtaaria. Vuonna 2018 

Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle johdettiin

91 250 m3 jätevettä. Tämä on noin 40 025 m3 vähemmän 

kuin edellisvuonna. Vesimäärään vaikuttaa merkittävästi 

esimerkiksi vuoden sääolot.

Hallavaaran jätekeskuksen rejekti-, suoto- ja valumavedet 

johdetaan Euran jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2018 jä-

tevedenpuhdistamolle johdettiin jätevesiä 50 443 m3, mikä 

on 13 362 m3 enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Suomen Materiaalikierrätys Oy:lle laadittiin 2017 huleve-

sisuunnitelma, joka toimitettiin viranomaiselle hyväksyttä-

väksi. Tähän pyydettiin täydennyksiä 2018. Täydennysten 

lähettämisen jälkeen suunnitelma hyväksyttiin. 

Vuonna 2017 kiinnitettiin vesientarkkailua suorittavan kon-

sultin vaihtuessa erityistä huomiota näytteenottopisteiden 

hallintaan ja pisteiden merkitsemiseen. Alueesta laadittiin 

2018 uusi kartta, koska muutamat näytteenottopisteiden 

paikat olivat vaihtuneet.

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 vesientarkkialu kilpailutettiin toistamiseen 

syksyllä 2018 ja uudeksi tarkkailun suorittajaksi valittiin 

KVVY Tutkimus Oy. Tätä ennen näytteenotosta vastasi 

Eurofins Oy. 

Hallavaaran Jätekeskukseen ympäristölupa päivitettiin Ete-

lä-Suomen Aluehallintoviraston toimesta 22.8.2018. Vesien 

tarkkailuohjelmaa tarkistettiin joulukuussa 2018.
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Kaatopaikkaveden määrä 
jätevedenpuhdistamoille 
2014-2018 



22 | Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy | Vuosikertomus 2018

Kaatopaikkakaasu

Kaatopitoisuudet kaasupumppaamalla
Kiimassuon jätekeskuksessa

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 suljettiin vuoden 2018 aikana. Jäte-

täyttö on kokonaan suljettu, eikä sinne sijoiteta enää mitään.

Kiimassuo: Pumpatun kaasun kokonaismäärä vuonna 2018 oli 0,08 milj. Nm3. 

Kaasun energiasisältö oli 0,32 GWh.
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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 ympäristönäkökohdat

Roskaantuminen

Jätekeskusten roskaantumista aiheutuu, kun tuuli kuljettaa jätteitä käsittelyalueiden ulkopuolelle. Ros-

kaantumista ehkäistään aitaamalla ja rajaamalla varasto- ja käsittelyalueita. Kevyet jätejakeet kuten 

kierrätyspolttoaine ja pahvit varastoidaan halleissa. Lentoroskien keräys kuuluu jätekeskuksissa päivit-

täiseen työhön ja jätekeskuksissa järjestetään myös siivoustalkoita alueiden siistimiseksi. 

Hajut

LHJ Groupin mahdollisia hajun aiheuttajia ovat kaatopaikka, vastaanotettavat jätekuormat, jäteveden-

puhdistamon mädätetyn lietteen kompostointi, sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen ja kierrätyspolttoai-

neen varastointi. Loppusijoitusalueesta ei juurikaan enää aiheudu hajuhaittoja, sillä kaatopaikalle sijoi-

tettavan jätteen määrä on orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon myötä selkeästi vähentynyt ja jätteen 

laatu muuttunut hajuttomammaksi.  

Hajuseuranta hoidetaan IMS -järjestelmään tehtävillä hajuilmoituksilla. Alueen asukkaat ja muut si-

dosryhmät voivat yhä tehdä hajuilmoituksen internetissä Loimi- Hämeen jätehuollon kotisivuilla. Inter-

net-sivujen kautta tulleet hajuilmoitukset kirjataan IMS –järjestelmään. 

Vuonna 2018 IMS -järjestelmään kirjattiin vain yksi sisäinen ilmoitus. Yhtiön ulkopuolelta ei vastaan-

otettu lainkaan hajuilmoituksia. Hajun aiheuttaja oli jokin muu yritys. 

Melu

Melua aiheutuu alueen liikenteestä, jätekeskuksen työkoneista sekä käsittelylaitosten prosessi laitteis-

toista. Lisäksi melua aiheutuu jätteen siirroista ja käsittelystä, kuten seulonnoista ja murskauksesta. 

Melutason ei arvioida nousevan yli ohjearvojen lähimmillä asuinalueilla. Työpisteissä, joissa melun 

raja-arvo ylittyy, käytetään asianmukaisia suojaimia. 

Vuonna 2018 alueella melumittauksia suoritettiin keväällä. Lisäksi 28.11.2018 melua mitattiin asuk-

kaalta saadun reklamaation perusteella. Mittauksissa ei todettu lupamääräyksien raja-arvon ylityksiä. 

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 hait-

taeläimiä, kuten lokkeja. Yhdyskuntajätekuormat vastaanotetaan ja varastoidaan katetuissa tiloissa. 
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1. Jätteen vastaanotto

2. LHJ Group toimisto

3. Pientuoja-alue

4. REF-laitos

5. Suomen Materiaalikierrätys 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

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
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Pientuojien määrät jätekeskuksissa ja -asemilla
2018 (kpl)

Kiimassuo, Forssa 22 488

Hallavaara, Säkylä 11 739

Sastamala 10 872

Akaa 15 548

Loimaa 6488

Somero 4297

Urjala 2205

Yhteensä 73 637
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Viranomainen myönsi Hallavaaran jäte-

keskukselle uuden ympäristöluvan ke-

sällä 2018. Uusi päätös korvaa vanhan 

vuonna 2006 annetun ympäristöluvan. 

Hallavaaran jätekeskuksen jätepenkan 

täyttöalue on muotoiltu ja esipeitetty. 

Lopputarkastus on suunniteltu vuodel-

le 2019. Penkan sulkemisen jälkeen 

aloitetaan jälkihoitovaiheen tarkkailu. 

Jätekeskuksen jätevesien pumppaus 

on automatisoitu kesällä 2018, jolloin 

pumppausta pystyy tarkkailemaan ja 

ohjaamaan etänä.

Jätekeskuksessa sijaitsevaan biokaa-

sulaitokseen suoritettiin laitostarkastus 

toukokuussa 2018.  Viimeinen biojä-

tekuorma vastaanotettiin 31.12.2018. 

Jatkossa alueen kotitalouksien biojätteet 

kuljetetaan Envor Biotechille, jonne vas-

taanotetaan koko LHJ:n toimialueen bi-

ojätteet. Hallavaaran biokaasulaitoksen 

koko toiminta loppuu alkuvuoden 2019 

aikana. 

Sekalainen yhdyskuntajäte toimitettiin 

vuonna 2018 Westenergy Oy:lle Vaa-

saan sekä Revisol OY:lle Vaasaan ja 

Tampereelle. Vuonna 2019 jätteet toimi-

tetaan kuten vuonna 2018.

Hallavaaran jätekeskuksessa on vaihtu-

nut alue-esimies, joka vastaa Sastama-

lan, Huittisten ja Punkalaitumen jätease-

mien jätteen vastaanotosta, käsittelystä 

ja rakentamisesta.  Hallavaaran jätekes-

kuksessa ei ollut poikkeustilanteita vuon-

na 2018. Tiedotus ja neuvontapalvelut 

ovat saatavilla LHJ:n yhteisten neuvon-

tapalveluiden kautta. 

1. Ilmoittautuminen / vaaka

2. Pientuojien lajittelualue

3. Sähkö- ja elektroniikkaromu

4. Vaarallinen jäte

5. renkaat, lannoitesäkit puutarhajäte

Hallavaaran jätekeskus

6. Siirtokuormaushalli

7. Biokaasulaitos

8. Raskaan kaluston pesuhalli

9. Tuhkakenttä

10. Suljettu kaatopaikka

11. Kaatopaikkakaasun pumppaamo

12. Laskeutusaltaat

13. Tasausallas
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Ympäristössä.


