
Kevätkatsaus LHJ, Immo Sundholm, 27.4.2016



Historiaa ja nykypäivää…
1996 rakennusvaihe 20 vuotta sitten
• Kiimassuon infran rakentamista
• ensimmäinen EU-vaatimusten mukainen kaatopaikka Suomeen
• toimisto, vaaka, pientuojien paikka
• ensimmäiset henkilöt (Forssasta 3 hlöä ja Tammelasta 1 hlö)
• Uusia kuntia  mukaan (mm. Urjala, Punkalaidun ja Loimaan seutu)
• kuntien omat kaatopaikat suljettiin vuoden lopulla
• käytännön toiminta alkoi vuoden lopulla
1997 ensimmäinen toimintavuosi LHJ
• Liikevaihto 1,9 M€
• Pitkäaikaista velkaa 2,8 M€
• Tase 4,8 M€
• Toiminta omistajakuntien alueella
• Henkilöstö 9 hlöä
2006 nyt menossa 20:s toimintavuosi LHJ Group
• Yhtiöitä 5 kpl (LHJ Group)
• Liikevaihto noin 24 M€
• Pitkäaikaista velkaa noin 0,5 M€
• Tase noin 26 M€
• Toiminta kansainvälistä (Viro, Ruotsi, saksa, Hollanti…)
• Henkilöstö noin 100 henkilöä



LHJ Group nyt (2016)
…………………………………………………………………….
Yhtiöt liikevaihto M€ hlöä
…………………………………………………………………....
• LHJ 11 53
• SEOy 10 15
• Cool-Fi 2,5 20
• SEK 0,7 9
• STT 0,3 2
…………………………………………………………………....
Yht. 24,5 99



LHJ Group talouden kehitys
………………………………………………………………………………………………….

Liikev.    Käyttök. Tulos      LHJn osing.    Velat
• Vuosi M€ M€ M€ M€ M€
………………………………………………………………………………………………….
• 2020 >30 (tavoite)
• 2016 24,5 
• 2015 18,0 3,9 2,3 0,431 0,150
• 2014 16,3 3,7 2,0 0,456 0,252
• 2013 15,9 3,5 1,5 0,504 0,377
• 2012 15,7 4,1 1,9 0,408 0,584
• 2011 13,5 3,3 1,5 0,226 1,146
• 2010 11,2 2,4 0,7 0,056 1,856
• 2009 12,8 3,5 1,2 0,026 2,634
• 2008 12,4 2,9 0,5 0,056 3,601



LHJ talouden kehitys
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Liikev.    Käyttök. Liiketulos        Tulos Saadut osingot
• Vuosi M€ M€ M€ M€ M€ M€
……………………………………………………………………………………………………………………………………
• 2020 >15 (tavoite)
• 2016 11,0 
• 2015 8,9   0,8 0,179 -0,022       0,431
• 2014 8,2 0,8 -0,8 0,574       0,456
• 2013 7,8 0,9 0,125 0,549       0,504
• 2012 7,4 1,2 0,422 0,539       0,584
• 2011 7,5 1,4 0,576 0,575       0,408
• 2010 7,0 1,4 0,505       0,372       0,226
•



LHJ:n taloudesta
Tilanne nyt
• Likviditeetti hyvä
• Jälkihoitovastuut samaa luokkaa
• Toiminnan tulos ollut heikkenevä
• Tulokset tulleet po. tyttärien osingoista viime vuosina
• Vuosi 2015 tappiollinen -22.000 €
• Vuosi 2015 ei vertailukelpoinen (- 0,7 M€ Ekoport osakkeet )
Talouteen vaikuttaneet mm:
• paikkaavan tulot alentuneet noin -200.000 €
• taksapäätökset vuodelle 2016:

– Taksojen voimaanastumisen siirtyminen noin -70.000 €
– Perusmaksun korotuksen peruminen noin -80.000 €
– Siirtokuljetusmaksujen poisto noin -70.000 €

• kokonaisvaikutukset noin -420.000 €/v
Toimenpiteet
• hallitus valtuutti Tj:n etsimään 300.000 € säästöjä
• YT-menettelyt käynnistetty
• Tulojen lisäys ja muut säästöt



Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto JL 32 §
(Jätelaki 32 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto, Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete;…jne.) 

Tilannekatsaus ent. LHJ alueella:
• Kuljetussopimus ja/tai kimppa 39.710 kpl 78,8 %
• Epäselvät tai ei kuljetusta 2.004 kpl 4,0 %
• Paikkaavassa keräyksessä 5.813 kpl 11,5 %
• Kohtuullistettuja 1.914 kpl 3,8 %
• Tarkistuksessa, omistaja vaihtunut jne. 917 kpl 1,8 %
…………………………………………………………………………………………………………………
• YHTEENSÄ 50.358 kpl 100 %

Entisen Satakierron alueelta ei ole vielä tietoja



Palveluista kunnissa
1. Jätehuollon toimivuus kunnissa

– Asuintoiminnan jätehuolto ei toimi kaikille
– Kohtuullistamisia myönnetty paljon
– Paikkaava pienentynyt
– KHO linjannut vaatimustason ”kiinteistön haltijan järjestämälle”2. Jäteasemat
– Palvelevat hyvin ja kattavasti – tullut kiitosta
– Osa tarvitsee pientä ”kasvojen kohennusta”3. Hyötyjätepisteet
– Siirtyneet osittain tuottajille, Rinki n. 60 pistettä
– Täydennetään LHJ toimesta n. 150 pistettä
– Lautakunta saattaa pyrkiä heikentämään tasoa vastoin kuntien päätöstä4. Vaaralliset jätteet
– Palvelut asemilla toimivat rutinoidusti ja hyvin
– Tempauksella täydennetään5. Biojätteet
– Pääosassa keräys toimii hyvin ja kattavasti
– Osassa tilanne ja palvelun toimivuus epäselvä (ei edes tiedetä miten toimii)6. Sako- ja umpikaivolietteet
– Jätelain 32 § mukaan jätehuollon piiriin kuuluvaa (ei vesi- ja jätevesihuollon)
– Oltava hallittua, toimivaa ja tiedot kenellä on, kuka tyhjentää ja että järjestelmä toimii
– Tilanteen selvitys menossa LHJ:lla
– Lautakunta esittänyt irrotettavaksi kuntien yhtiöltä ?7. Neuvonta, viestintä ja informaatio
– Toimivaa, kattavaa, jatkuvaa, jokapäiväistä
– Lautakunnan informaatio ei tule LHJ:lle ?



Sako- ja umpikaivolietteistä
• Selvitys menossa palvelu- ja haluttaessa viranomaisrekisteriä varten
• Selvitystyö on iso urakka (kymmeniä tuhansia kiinteistöjä ja kaivoja)
• Selvitys:

– Kenellä kaivo
– Minkälainen kaivo
– Missä sijaitsee
– Kuka tyhjentää
– Kuinka usein
– Minne liete toimitetaan• Tarkoitus saada perustiedot kaikkien osalta selväksi ja rekisteriin

• Saada tyhjennykset toimimaan kaikille lain edellyttämällä tavalla
• Saada tyhjennystoimijat selväksi ja asianmukaiset jatkamaan ja asiattomat lopettamaan
• Saada lietteiden käsittelypaikat selväksi ja määritellyiksi
• Saada hinnoittelu asianmukaiseksi ja yhteneväksi (voi olla useampi luokka)
Jätelautakunta esittää (kokous 5.4.2016, pykälä 26 §):
” Jätelautakunnan näkemyksen mukaan jäteyhtiön palvelutehtävän piiriin kuuluvista kunnan vastuulla olevista jätteistä tulisi sako- ja umpikaivo lietteet rajata osakassopimuksen ulkopuolelle. Näin peruskunnat itse voisivat huolehtia ja valvoa sitä, että kuntien investoimat ja ylläpitämät jätevedenpuhdistamot voivat toimia kuntien niin halutessa oman kunnan sako- ja umpikaivolietteiden Vastaanottopaikkoina”



Jätteen hyödyntäminen
2015-2017

– Julkisen hankintakilpailutuksen tulos
– Jätteet 5 jätevoimalaan – toimii hyvin
– LHJ:n jätteet menevät Riihimäelle, Vaasaan ja Vantaalle

2018-2020
– Uusi kilpailutus
– Aikaa jäljellä 1 v 8 kk
– Suomen jätevoimalaitokset ovat täynnä
– Suomeen ehkä noin 40.000 - 50.000 t
– Ulkomaat lienevät ainoa vaihtoehto isommalle määrälle (Ruotsi)

2020 >
– Jätettä viedään nyt Suomesta Ruotsiin
– Elinkeinoelämän kierrätyskelpoista jätettä poltetaan jätevoimalaitoksissa
– Todellisia kierrätysvaihtoehtoja ei tullut esiin
– Suomeen tarvitaan kipeästi lisää jätevoimalaitoskapasiteettia
– Lounaiseen Suomeen tarvitaan oma jätevoimalaitos
– Alueen asukkaiden ei tule joutua maksamaan liikaa



Hyödyntäminen 2020 >
Tilanne:
• 2014 kilpailutuksen voittanut ratkaisu KHO:ssa
• Päätös saataneen 2016 aikana
• Vaihtoehdot ovat KHO:n ratkaisun jälkeen:
Vaihtoehdot jatkossa:
1. Voittanut Ekokemin ratkaisu toteutuu, uusi 110.000 t laitos Saloon ja 30.000 t Riihimäelle, tai
2. Lounaisen Suomen jäteyhtiöt tekevät oman jätevoimalaitoksen jonkun alueen kunnallisen energiayhtiön kanssa, jolloin:

– Mankala-laitos, joka tuottaa palvelua osakkaille omakustannushintaan:
• Jätteen käsittelypalvelu
• Lämmön tuotanto
• Sähkön tuotanto

– Tällä mallilla saadaan edullisin käsittelyhinta (konsulttiselvitys tehty)
– Vastaavia laitoksia ovat mm. Tammervoima ja Riikinvoima
– Mahdollisesti lisäksi esikäsittely-yksikkö (metallit, muovi ja biojae)



Ympäristöasioista…
• Kiimassuo

– Ympäristölupa Vaasan hallinto-oikeudessa
– Päätös saataneen kesällä 2016 – jatko katsotaan sitten
– Nykyinen ”vanha” lupa on OK
– jätevesisopimus LHJ:n ja Forssan jv-putsarin välillä työn alla 2016
– Kaatopaikkojen pintoja suljetaan seuraavat 5 v. (alkaen 2017)
– Kustannukset kaikille pinnoille ja jälkiseurantaan arviolta noin 5 M€
– Kaasun hyödyntäminen alkaa 2016
– Aurinkoenergiaa lisää 2017
– Energiakartoitus ja toimenpiteet kulutuksen alentamiseksi 2016

• Hallavaara
– Luvan päivittäminen edessä 2017-2018
– jätevesisopimus LHJ:n ja Euran jv-putsarin välillä työn alla 2016
– Joitain vaikutushavaintoja ollut purkuojassa, asia selvittelyssä
– Kaatopaikan vastuusopimus kuntien kanssa miltei valmis 2016
– Kaatopaikan pinnan sulkeminen 2017-2018

• Ympäristön tilasta Kiimassuolla:
– Yhteistarkkailu alueella
– Lienee Suomen kattavin tarkkailuseuranta
– Aktiivinen vuoropuhelu ELY:n kanssa
– Ajoittain pieniä vaikutuksia näkynyt ympäristössä
– reagoitu aina heti ja tilanne korjattu ja hallittu heti
– Tarkkailua, seurantaa ja suojelutoimenpiteitä kehitetään jatkuvasti



Talousasioita ja muutoksia…

1. LHJ:n liiketoiminnan tulos ollut heikkenevä 3 vuotta
2. Toiminnat osin muuttuneet ja loppuneet, mm:

– Kaatopaikkatoiminta lähes loppunut
– REF-laitos yhteen vuoroon

3. Jätelautakunnan päätökset vaikuttaneet yhtiön tulokseen
4. Tytäryhtiöt kasvaneet – kansainvälistyneet
5. Talous-, viranomais- ja hallintotyöt lisääntyneet
6. YT-menettelyt käynnistetty (LHJ hallituksen päätös)
7. Pyritään etsimään uusia tuloja ja säästöjä



Johtaminen
Laadittu ja otetaan käyttöön:
1. Toimintapolitiikka

– visio ja tavoite 2025
– strategia
– arvot
– palvelulupaus
– riskit

2. Corporate Governance (hyvä hallintotapa)
3. Johtamisjärjestelmä
4. Vuosikello



Visio ja tavoite 2025
LHJ 
• Liikevaihto >15 M€
• Alueellinen kasvu (länteen)
• Laadukkaat, uskottavat ja kestävät palvelut

LHJ Group
• Liikevaihto > 30 M€
• Alueellinen laajeneminen
• Osaamisen kasvu (kuonat, tuhkat, kylmälaitteet, tietoturva)



Strategia
LHJ strategiana on:
1. alan aktiivinen seuraaminen,2. omistajakuntien kanssa aktiivinen yhteistyö ja kommunikointi,3. henkilöstön, osaamisen ja toimintojen jatkuva kehittäminen,4. tytär- ja osaomisteyhtiöiden tukeminen ja kehittäminen,5. hyvä yhteistyö muiden julkisten ja yksityisten kanssa
LHJ Group strategiana on:
1. alan aktiivinen seuranta Suomessa ja kansainvälisesti,2. keskeinen osaaminen ja teknologiat itselleen, 3. vahva verkottuneisuus hyvien partnereiden kanssa4. monipuolinen toiminta ja portfolio5. kehitetään avoimin mielin uusia malleja ja liiketoimintatapoja. 6. yhdistetään parhaalla mahdollisella tavalla julkinen ja ysityinentoiminta



Arvot
• uteliaana uuteen,
• edistyksellisesti,
• palvellen,
• vastuullisesti,
• Tehokkaasti,
”Toteutamme arvojamme parhaalla mahdollisella tavalla”



Riskien tunnistaminen
Keskeisimmät:
• Ympäristövahinkoriskit
• Lainsäädäntöriskit (EU, valtiotaso)
• Päätösriskit (mm. jätelautakunta)
• Osaaja- ja henkilöstöriskit
• Taloudelliset riskit
Riskien arviointi ja huolehditaan, että niihin on varauduttu.



Corporate Governance
• Hyvä hallintotapa
• Hallitus vahvistaa
• Tarkastellaan kerran vuodessa
• Julkaistaan nettisivuilla
• Kaikkien luettavilla



Johtamisjärjestelmä
• Johtamisen ohjesääntö
• Päivitetty keväällä 2016
• Hallitus vahvistaa
• Määritetty suuntaviivat johtamiselle



Vuosikello
• Omistajatapaamiset (3 kpl)
• Hallituksen kokoukset (5 kpl)
• Johtoryhmän katsaukset (2 kpl)
• Henkilöstöinfot (2 kpl)



Tytäryhtiöt 2016
Liikevaihtoarviot:
• SEOy 10 M€
• Cool-Fi 2,5 M€
• SEK 0,7 M€
• STT 0,3 M€



SEOy
• Voimakkaasti kehittyvä (osaaminen, volyymit ja liikevaihto)
• Toimialue Itämeren alue ja Pohjoismaat
• Liikevaihdon kehitys (M€) 3 -> 4 -> 6 -> 10 (2016)
• Hyvin kannattava (käyttökate 40-50 %)
• Henkilöstöä 15-20 hlöä kesäkaudella
• Pilaantuneet maat ennätys 2016 (noin 200.000 t)
• Kuonat ennätys (Etappi, Tampere, Boden Ruotsi, noin 80.000 t)
• Oma laitteisto, hyötykäyttötuotteet, kehityshankkeet
• Uudet liiketoiminnat (tuhkat jatkossa…)
• Uudet toimialueet



Suomen Erityisjäte Oy
Kuonalaitteistot Ämmässuolla kesällä 2014

Immo Sundholm, LHJ Group



SEOy, jätevoimalaitoskuonan mineraaliaineksen hyödyntämistuotteita

© Suomen Erityisjäte oy http://www.kolppasen-sementtivalimo.fi/betonielementit



Muut tytäryhtiöt
Cool-Fi, 
• Noin 2-3 M€ liikevaihto
• noin 60-80 % Suomen kaapeista
• Viron kaappeja lisäksi
• Ponnekaasujen muutos riski – käsittelyn vaatimustaso ?
• Omistajakumppani Saksasta (50 %)
STT 
• kasvava 120 -> 150 -> 200 -> 300 t€
• Paljon asiakkaita PKS, Tampere, Turku
• Nyt noin 2.000 astiaa
• Asiakaspinnan kasvattaminen edelleen
SEK 
• Hiipuvaa toimintaa 1000 -> 700-> 700-> 600 t €
• Vaatii kehitystoimia ja henkilöstöjärjestelyjä
• Toimenpiteet käynnistetty



Katso lisää: lhj.fi tai ota yhteyttä neuvonta@lhj.fi


