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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LHJ onnistui sekä taloudellisesti että toiminnallisesti
Vuosi 2011 muotoutui Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle (LHJ) monella tavalla onnistuneeksi. Yhtiön taloudellinen asema vahvistui entisestään hyvän tuloksen myötä.
Yhtiön alkuaikojen suuret investoinnit on
vähitellen maksettu ja yhtiön omavaraisuus
on parantunut. LHJ:n yhteyteen muodostuneet tytär- ja yhteisyritykset onnistuivat
myös erinomaisesti ja pystyivät osaltaan
keventämään perusjätehuollon jätemaksutasoa. LHJ ei maksa omistajilleen osinkoa,
joten taloudellisesti hyvä tulos mahdollistaa erityisesti toiminnan kehittämisen ja
varautumisen investointeihin.
Palveluiden osalta vuosi sujui myönteisissä merkeissä. Yhtiön järjestämä aluekeräysjärjestelmän muutos suurista jätekonteista kiinteistökohtaisiin astioihin jatkui
suunnitelman mukaisesti. Muutoksen läpikäyneissä kunnissa jätehuolto voidaan
hoitaa entistä oikeudenmukaisemmin, kun
väärinkäytön mahdollistaneet pisteet on
vaihdettu kiinteistökohtaiseen keräykseen.
Jäteasemien kävijämäärät ovat kasvaneet,
kierrätyspisteitä käytetään ahkerasti ja uutena palveluna noutopalvelu Pärinää uudistettiin mahdollistamaan paremmin entistä
kysytymmät lajittelumahdollisuudet. Jätteiden hyötykäytössä ei aivan päästy tavoiteltuun kasvuun yhdyskuntajätteen osalta,
vaan energia- ja materiaalihyötykäytössä
jäätiin 60 prosenttiin. Isompi harppaus
hyötykäyttöasteessa saavutetaan vuonna
2013, kun jätevoimahankkeet Suomessa

käynnistyvät toden teolla. LHJ:n tytäryritykset pystyivät puolestaan hyödyntämään
muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromun yli 90 %:sti materiaalikierrätyksessä.
Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012.
Tämä tuo kuntien vastuulla olevalle jätehuollolle muutoksia tullessaan. Näkyvin
niistä on varmasti viranomaispäätösten
siirtyminen peruskunnilta jätehuollon
yhteistoiminta-alueiden yhteisille jätelautakunnille. Todennäköisesti lautakuntatoiminta käynnistyy syksyn 2012 aikana. Tämä
mahdollistaa yhdenmukaisen ja tasapuolisen päätöksenteon kuntalaisille monissa
jätehuoltoon liittyvissä päätöksissä.
Jätteiden käsittelyä tullaan ohjaamaan
entistä enemmän EU:n jätehierarkian mukaiseen ensisijaisuusjärjestykseen. Uusi
laki tuo mukanaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon sekä 50 prosentin kierrätystavoitteen. Nämä tulevat tarjoamaan
haasteita jätehuollolle. Orgaanisen jätteen
kaatopaikkakiellon on kaavailtu astuvan
voimaan vuonna 2016. Biohajoavan jätteen
lisäksi loppuu polttokelpoisten orgaanisten jätteiden kuten muovien, tekstiilien ja
puupohjaisten materiaalien loppusijoitus
kaatopaikoille. Käytännössä tämä tarkoittaa hankalasti hyödynnettävän sekalaisen
kotitalousjätteen ohjaamista energiakäyttöön, jota on tehty yhtiön toimesta jo yli 10
vuoden ajan. LHJ on sopinut toimituksista
Ekokemin Riihimäen jätevoimalaitokseen ja
Lahti Energian laitokseen. Aktiivinen ener-

giahyödyntämisen selvitystyö jatkuu myös
varsinaissuomalaisten jäteyhtiöiden kanssa jätevoimalaitosselvityksessä.
Kierrätystavoitteen asettaminen 50 %:iin
asettaa Suomessa kaatopaikkakieltoakin
haasteellisemman tavoitteen. Suomessa
kierrätyksestä valtaosan muodostavat paperi, kartonki ja biojäte. Pakkausten kierrätyksessä korostuu jatkossa tuottajien ja
maahantuojien osuus, kun näiden osalle
tulee täysi tuottajavastuu. Palveluiden kehittämisessä LHJ on jo nyt hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa rakentanut kattavan
kierrätyspisteverkoston. Jäteasemat, tempaukset ja keräyspalvelut mahdollistavat
erilaisten jätteiden ohjaamisen materiaalina hyödynnettäväksi.
Uusi jätelaki edellyttää kuljetusjärjestelmän käsittelyä entisillä sopimusperusteisilla alueilla. Käytännössä LHJ:n osakaskuntien osalta päätös järjestelmästä pitää
tehdä huhtikuun 2013 loppuun mennessä.
Siirtyminen kunnan järjestämään malliin
mahdollistaisi entistä kattavamman ja logistisesti kestävän keräilyn kotitalousjätteille mutta myös hyötyjätteiden keräilyn
ulottamisen kierrätyspisteiden lisäksi myös
taloyhtiöihin. Näin biojätteen lisäksi LHJ:n
alueella pystyttäisiin nostamaan muidenkin hyötyjätteiden keräysmääriä.

Immo Sundholm
Toimitusjohtaja
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Kunnan jätehuollon tehtävät
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PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajakunnat

*
AKAA: Kierrätyspisteitä: 26 • Jäteasemia: 1
• Ekotekotempauspysäkkejä: 12
FORSSA: Kierrätyspisteitä: 26 • Jäteasemia: 1 • Ekotekotempauspysäkkejä: 5

PUNKALAIDUN: Kierrätyspisteitä: 11 •
Ekotekopisteitä: 1 • Jäteasemia: lähimmät
jäteasemat Sastamalassa ja Urjalassa •
Ekotekotempauspysäkkejä: 5

HUMPPILA: Kierrätyspisteitä: 3 • Jäteasemia: lähimmät jäteasemat Urjalassa ja
Forssassa • Ekotekotempauspysäkkejä: 3

PÖYTYÄ, YLÄNEEN ALUE: Kierrätyspisteitä: 7 • Ekotekopisteitä: 1 • Jäteasemia:
lähin jäteasema Loimaalla • Ekotekotempauspysäkkejä: 5

JOKIOINEN: Kierrätyspisteitä: 10 • Ekotekopisteitä: 1 • Jäteasemia: lähin jäteasema
Forssassa • Ekotekotempauspysäkkejä: 4

SASTAMALA: Kierrätyspisteitä: 34 • Ekotekopisteitä: 2 • Jäteasemia: 1 • Ekotekotempauspysäkkejä: 9

KIIKOINEN: Kierrätyspisteitä: 5 • Ekotekopisteitä: 1 • Jäteasemia: lähin jäteasema
Sastamalassa • Ekotekotempauspysäkkejä: 3

SOMERO: Kierrätyspisteitä: 14 • Jäteasemia: 1 • Ekotekotempauspysäkkejä: 7

KOSKI TL: Kierrätyspisteitä: 6 • Jäteasemia: lähimmät jäteasemat Loimaalla ja
Somerolla • Ekotekotempauspysäkkejä: 3
LOIMAA: Kierrätyspisteitä: 29 • Jäteasemia: 1 • Ekotekotempauspysäkkejä: 16
ORIPÄÄ: Kierrätyspisteitä: 3 • Ekotekopisteitä: 1 • Jäteasemia: lähin jäteasema Loimaalla • Ekotekotempauspysäkkejä: 3

TAMMELA: Kierrätyspisteitä: 15 • Ekotekopisteitä: 1 • Jäteasemia: lähin jäteasema
Forssassa • Ekotekotempauspysäkkejä: 10

Kiikoinen
1,1 %

Sastamala
17,1 %

Urjala
4,8 %

Pöytyä
1,9 %

Oripää
1,1 %

Loimaa
11,0 %

YPÄJÄ: Kierrätyspisteitä: 4 • Jäteasemia:
lähimmät asemat Loimaalla ja Forssassa•
Ekotekotempauspysäkkejä: 3

Humppila
2,2 %

Ypäjä
2,2 %

**
URJALA: Kierrätyspisteitä: 11 • Jäteasemia:
1 • Ekotekotempauspysäkkejä: 6

Akaa
10,8 %

Punkalaidun
3,3 %

Koski TL
2,2 %

Forssa
18,9 %

Jokioinen
4,5 %
Tammela
5,0 %
Somero
8,0 %

**Turun Seudun Jätehuolto toimi osissa Pöytyää ja
*Pirkanmaan Jätehuolto osissa Sastamalaa.
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571

Vaarallisen jätteen vastaanottopisteitä

15

7768

Ekotekotempauspysäkkejä

94

1240

8 000
6 000
4 000
2 000

Forssa

Jätehuoltojärjestelmä

Loimaa

Akaa

Sastamala

1 127
1 372
1 287
1 612
2 326

204

820
873
777
856
1 393

Keräysmetalli

10 000

6 158
7 128
6 682
7 005
8 003

571

2 511
3 133
2 936
3 057
4 165

204

8 847

12 000

2 554
3 527
4 330
4 724
4 944

asukasta/piste

Keräyslasi

2009

10 867
11 751

14 000

pisteitä

2008
2011

PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

16 000

Keräyspisteet 2011

2007
2010

13 194
14 815

Jäteasemien asiakasmäärät 2007-2011

Urjala

Somero

KIERRÄTYSPISTEET
Vaarallinen jäte

Paperi

Sellu +
Vaarallisen jätteenpaperiteollisuus
käsittelylaitos

Metalli

Lasi

Biojäte

Energiajäte

sähkö/lämpö
Jätevoimala

Sekajäte

Metalliteollisuus

EU-tasoinen
kaatopaikka

sähkö/lämpö
Voimalaitos

Rejekti
Lasinkäsittelylaitos

Biokaasulaitos

REF-laitos
Kierrätyspolttoaine

Kaukolämpöä

Kierrätysmateriaalit teollisuuteen

Kompostituote | Biokaasu

Kompostituote

Metalliteollisuus
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Toimintapolitiikka
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja sen yhteisyritykset tarjoavat asiakkailleen LoimiHämeen Jätehuolto Oy:n ympäristöluvan mukaisia jätteenkäsittelypalveluja, jotka
tahdomme toteuttaa:

Edistyksellisesti

Teemme vuorovaikutteista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa tavoitteenamme
toimintojemme jatkuva parantaminen ja
asiakastyytyväisyys. Toimintojemme ympäristövaikutuksista tiedotamme kaikille
sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti.

ja alueellisia tavoitteita. Käsittelypalvelujen
suunnittelussa ja toteutuksessa pyrimme
täyttämään asettamamme ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustavoitteet, joiden täyttymistä katselmoimme säännöllisesti.
Huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta ja
siitä, että jokainen on tietoinen työnsä aiheuttamista ympäristö- ja työturvallisuusvaikutuksista. Jokainen työntekijä vastaa
omalta osaltaan asetettujen tavoitteiden
saavuttamisesta.

Vastuullisesti

Tehokkaasti

Päämäränämme on lisätä jätteen hyötykäyttöä ja toteuttaa käsittelytoiminnot
ympäristövaikutukset minimoiden. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä valtakunnallisia

Resursseja tehokkaasti hyödyntäen pyrimme luomaan hyvät edellytykset toimintojen
kehittämisen ja kannattavan jätteenkäsittelyn jatkamiselle.

Kehitämme, uudistamme ja monipuolistamme toimintojamme varmistaaksemme
niiden korkean tason.

Palvellen
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Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on perustettu 1995. Yhtiön päätarkoitus alusta lähtien
on ollut kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 100 prosenttisesti kuntien omistama yhtiö. Vuonna
2011 kahden omistajakunnan alueella toimi
myös toinen jätehuoltoyhtiö. Sastamalan
pohjoisosassa Pirkanmaan jätehuolto ja
Pöytyällä Turun Seudun Jätehuolto.
Perustehtävän lisäksi LHJ:n yhteyteen
on kasvanut viiden yrityksen muodostama
LHJ Group konserni, jonka yritykset tarjoavat palveluita sekä elinkeinoelämälle
että julkishallinnolle elektroniikkaromun,
pilaantuneen maan ja erityisjätteiden sekä
tietosuojamateriaalien käsittelyssä.

Yhtiön hallinto ja
johtamisen periaatteet
Korkeinta päätösvaltaa yhtiössä käyttävät
omistajat. Jokaisella omistajakunnalla on
edustus yhtiökokouksessa, joka kokoontuu
vähintään kerran vuodessa. Esimerkiksi
yhtiön laajentumisesta tai merkittävistä in-

vestoinneista päätetään yhtiökokouksessa.
Jokainen kunta valitsee edustajan yhtiön
11 henkiseen hallitukseen. Koska hallituspaikkoja on vähemmän kuin omistajia,
on pienemmillä omistajakunnilla edustus
vuorotellen. Vastuut ja valta jakaantuvat
omistajien kesken kuntien asukasluvun
suhteessa. Poikkeuksena tähän on Forssan
kaupunki, jonka omistukseen on siirtynyt
alun perin Forssan Energia Oy:llä, sittemmin Vapolla ollut vajaan 3 % osuus osakkeista. Tytär- ja yhteisyrityksien hallituksissa on LHJ:n edustus.
Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta
toiminnasta ja laati strategiset suuntaviivat
yhdessä hallituksen kanssa. Tarpeellinen
tieto on hallituksen saatavilla ennen päätöksentekoa. Toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
keskustelevat ja valmistelevat asioita säännöllisesti hallituksen kokouksia varten.
Yhtiön käytännön toiminta on jaettu viiden osaston tehtäväksi. Näitä ovat käyttö-,
palvelu-, talous-, hallinto- ja viestintäosastot, joiden toiminnasta vastaavat osasto-

päälliköt.
LHJ:n ja sen tytäryritysten toimintoja
johdetaan ja kehitetään yhteisen toimintajärjestelmän avulla. Se on rakennettu
kansainvälisen ISO 9001, 14001 ja 18001
standardien mukaisesti. Näistä ISO 14001
ympäristöjärjestelmä on myös sertifioitu.

PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

Perustietoa yhtiöstä

LHJ:n hallitus 2011
Eino Järvinen
puheenjohtaja, Forssa

Heikki Tuomisto
varapuheenjohtaja, Somero

Erkki Välimäki
Sastamala

Sisko Tiusanen
Akaa

LHJ:n strategiana on
toimia monipuolisesti

Rauno Ahtinen

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on kehittänyt
jätehuoltotoimintaa sekä yhdyskuntajätehuollon että ympäristöliiketoiminnan osalta eturintamassa Suomessa. Yhtiön toimintastrategiana on tarjota monipuolisia
palveluja ja kehittää monipuolista toimintaa. Se ei tukeudu vain yhteen liiketoimintaan. Nykyisiä ja uusia toimintoja tehdään
osaavien kumppanien kanssa. Toimintaa
kehitetään eteenpäin avoimin mielin. Yhtiö
huolehtii sekä ympäristön, henkilökunnan
kuin lähiyhteisön hyvinvoinnista. LHJ:n
arvot ovat: Edistyksellisyys, palveluhenkisyys, vastuullisuus ja tehokkuus.

Jouko Anttila

Loimaa
Pöytyä

Rami Reunanen
Humppila

Hannu Kylliäinen
Oripää

Antti Reunanen
Punkalaidun

Matti Alanko
Ypäjä

Petri Koivula
Forssa
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LHJ tuottaa monipuoliset palvelut
LHJ tuottaa omistajakuntiensa alueella palveluja sekä kotitalouksille että
yrityksille. Tyypillisimmät palvelumme
ovat jätteen vastaanotto- ja keräyspalvelut jäteasemilla, jätepisteissä ja
tempauksissa. LHJ tarjoaa kattavat
neuvonta-, tiedotus- sekä käsittelypalvelut. Jätteen kuljetuksia hoitavat
pääasiassa alueella toimivat jätteenkuljetusyritykset. Keräysjärjestelmää
asukkaille täydentävät myös monet
tuottajavastuuorganisaatioiden ja -järjestöjen palvelut, joista esimerkkejä
ovat paperin, kartongin ja vaatteiden
keräys.

Jäteasemat
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä on kuusi
jäteasemaa: Kiimassuo Forssa, Akaa, Sastamala, Loimaa, Somero ja Urjala. Lisäksi
Yläneeltä ja Punkalaitumelta löytyvät yksityiset jäteasemat. Asemilla asiointi on
helppoa. Jokaisella asemalla on asemanhoitaja, joka neuvoo kuorman purkupaikat
ja antaa lajitteluohjeet. Jäteasemilla ote-
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taan vastaan sekä kotitalouksien että yritysten jätteitä.

Kierrätyspisteet
Jäteasemien lisäksi LHJ ylläpitää yli 200
kierrätyspistettä. Kierrätyspisteelle palautetaan lasi, metalli ja paperi.

Ekotekopisteet
Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan jäteasemien lisäksi myös ekotekopisteissä, joita on
yhdeksän kappaletta yhtiön toimialueella.

Aluekeräys
Liittyminen jätteenkuljetukseen koskee jokaista kiinteistöä ja jätteen tuottajaa.
LHJ:n kotitalousjätteen aluekeräys
palvelee niitä kiinteistöjä, joilla ei ole
omaa sopimusta yksityisen jätteenkuljettajan kanssa. LHJ:n aluekeräyksessä kiinteistölle toimitetaan oma jäteastia.
Vuonna 2011 muutamassa LHJ:n toimialueen kunnassa oli vielä käytössä aluekeräyskontit kotitalousjätteen keräämiseen. Aluekeräyksessä luovutaan isoista jätekonteista
ja siirrytään pienempiin astioihin kaikkien
omistajakuntien alueella.

Ekotekotempaus

Biojätekeräys

Ekotekotempaus (aiemmin Ongelmajätetempaus) järjestetään vuosittain kevään ja
alkukesän aikana kaikissa Loimi-Hämeen
Jätehuolto Oy:n omistajakunnissa. Kotitalouden ja maatilojen vaaralliset jätteet
(aiemmin ongelmajätteet) otetaan vastaan
maksutta. Vaarallisia jätteitä voi tuoda kotitalouksista myös pitkin vuotta suoraan
jäteasemille.

Biojätekeräykseen liittyminen kannattaa,
sillä biojätteen erilliskeräyksellä vältetään
biohajoavan materiaalin päätyminen kaatopaikalle sekä vähennetään haitallisen
metaanikaasun muodostumista. Biojätteen
erilliskeräily toimii kaikissa LHJ:n toimialueen kunnissa.

Energiajätekeräys
Energiajätekeräyksen piiriin liittyminen
kannattaa, sillä lajitellun energiajätteen
käsittelyhinta on asiakkaalle sekajätettä
edullisempi. Samalla asiakkaamme edistävät ympäristön hyvinvointia, sillä mikään energiajäteastiaan kuuluva jäte ei
päädy kaatopaikalle. Energiajätteen erilliskeräily toimii Forssan, Tammelan ja Jokioisten alueella.

Lasinkeräys
Lasinkierrätykseen osallistuminen on
ympäristöteko, sillä kierrätyslasin käyttö vähentää uusien materiaalien tarvetta,
energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.
Palvelu on saatavilla koko LHJ:n toimialueella.

Myytävät opasteet ja tarrat

Suomessa valmistettujen metallituotteiden
raaka-aineesta noin puolet on kierrätettyä.
Kierrätysmetallien käyttö vähentää uusien
materiaalien tarvetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä energiankulutusta jopa
90 %. Palvelu on saatavilla koko LHJ:n toimialueella

Lajitteluohje kertoo, mikä jäte kuuluu minnekin. Loimi-Hämeen Jätehuolto on julkaissut uudet, selkeät ja säänkestävät lajitteluohjekyltit. Kyltti voidaan myös räätälöidä
taloyhtiön tarpeiden mukaan.
Lajitteluohjetarra kertoo, mikä astia on
tarkoitettu millekin jätejakeelle. Lisäksi tarra vielä muistuttaa, mitkä jätteet kuuluvat
mihinkin jätejakeeseen.

Pärinäpalvelu
Pärinä noutopalvelun idea on ratkaista
sekä jätteen kuljetus että 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 mikään
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.

REF-laitoksen toiminta ja
lopputuotteen myynti voimaloille
REF-laitos valmistaa REF I- ja REF III -luokan
polttoaineita. Raaka-aineita ovat energiajäte ja yhdyskuntajäte. Laitos tarjoaa myös
murskaus- ja materiaalinkäsittelypalveluita.

Loppusijoitus
Hyötykäyttöön kelpaamaton kaatopaikkakelpoinen erityis- tai yhdyskuntajäte voidaan loppusijoittaa Forssan Kiimassuon
loppusijoitusalueille.

LHJ Groupin yhteydessä toimivat yritykset
tarjoavat korkeatasoisia kierrätysratkaisuja
yrityksille, julkishallinnolle ja tuottajayhteistöille. Palvelut ovat tarjolla asiakkaille
valtakunnallisesti ja kylmälaitteiden osalta
myös kansainvälisesti.

Cool-Finland Oy
Cool Finland on erikoistunut kierrättämään
kylmälaitteita Suomessa ja Baltiassa. Yrityksen sisarlaitoksia toimii eri puolilla Eurooppaa. (LHJ 50%)

SEK Oy
Suomen Elektroniikkakäsittelyllä on vahvaa
osaamista niin televisioiden ja monitorien
kuin pienelektroniikankin käsittelyssä. Yritys pystyy tarjoamaan käsittelyratkaisun
käytännössä kaikille sähköllä toimiville laitteille. (LHJ 100%)

Suomen Tietoturva Oy

Kiimassuon Jätekeskuksessa otetaan vastaan öljyisiä vesiä ja öljyvahinkojätteitä.

Suomen Tietoturva tuottaa LHJ Groupin
tietoturvapalvelut. Asiakkaan dokumentit,
elektroniikkalaitteet ja sähköiset tallenteet
käsitellään hallitussa prosessissa tunnistamattomaan muotoon. (LHJ 51%)

Toimitukset hyötykäyttöön

Suomen Erityisjäte Oy

LHJ:n käsittelyistä syntyvät uusioraakaaineet ja vastaanotetut hyötyjätteet toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi.

Suomen Erityisjäte on erikoistunut käsittelemään ongelmajätteiksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä, pilaantuneita maita ja käsiteltävyydeltään ongelmallisia voimakkaasti
pilaantuneita maita. Yrityksen taustalla on
vahvaa jätehuollon ja pilaantuneen maan
käsittelyosaamista. (LHJ 51%)

Öljyisten jätteiden käsittely

PALVELUT JA HYÖDYNTÄMINEN

Pienmetallikeräys
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LHJ ja yhteiskunta
Jätehuolto on yhteiskunnallinen peruspalvelu, jonka pitää toimia aina. LHJ huolehtii jätehuollon palveluista nyt, ja varautuu
huolehtimaan jälkihoidosta myös kymmeniä vuosia toimintojen päättymisen jälkeen.
LHJ osallistuu monin tavoin ympäristökasvatustyöhön ja kestävää kehitystä tukevaan
toimintaan. Erityisesti ympäristökasvatus
yhteistyössä koulujen kanssa on ollut tärkeää.

Aktiivi on Forssan seudun suurin osatyökykyisiä ja haasteellisesti työllistyviä ihmisiä
työllistävä yksikkö. Aktiivi järjestää työtä
sekä työllistymistä edistäviä ja elämänhallintaa tukevia palveluja erilaisille yksilöille
ja ryhmille. Aktiivissa työskentelee päivittäin noin 100 henkilöä.

Kouluyhteistyö

Työntekijöiden lukumäärä

2007

2008

2009

2010

2011

23

23

22

23,5

24

Toimihenkilöiden lukumäärä

14

14

15

17

17

Henkilöstö yhteensä

37

37

37

40,5

41

Naisten osuus, %

29

33

37

32

31

Miesten osuus, %

71

67

63

68

69

Henkilöstön keski-ikä

Loimi-Hämeen Jätehuolto tekee aktiivista yhteistyötä toimialueensa kouluverkon
kanssa. Vuonna 2011 yhtiö jatkoi kouluprojektia, jonka tarkoituksena on tehdä yhteistyötä jokaisen toimialueen koulun kanssa.
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Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n henkilöstön tunnusluvut 2007-2011

42,5

43,5

43,9

44

45

Vakituisten työsuhteiden
osuus, %

88

91

86

84

92

Henkilöstön keskimääräinen
vaihtuvuus, %

16

8

8

16

3

Työtapaturmien lukumäärä

4

4

4

4

7

3,1

3,8

3,9

3,5

4,1

Yhteistyö sosiaalisten työllistäjien
kanssa

Sairaspoissaolojen suhteellinen
osuus kokonaistyöajasta, %

LHJ jatkoi vuonna 2011 yhteistyötään lukuisten sosiaalisin perustein työllistävien
yhteisöjen kanssa. Esimerkkinä näistä yhteisöistä on työvalmennuskeskus Aktiivi,
jonka tavoitteena on tarjota työtä, työtoimintaa ja suunnitelmallista aktivointia.

Työterveys, €/hlö

230

444

477

519

700

Vapaa-ajantoiminta, €/hlö

280

209

585

648

763

Koulutus, €/hlö

333

588

424

562

516

Koulutuspäiviä/hlö

2,8

2,4

3,1

3,2

3,2

Työsuhteen keskim. pituus (vuosia)

6,2

7,0

7,3

7,8

8,6
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LHJ ja Aktiivi tekevät yhteistyötä Kierrätyskontin kautta: Kierrätyskonttiin voi jättää
hyväkuntoista, mutta omistajalleen tarpeetonta tavaraa, jonka Aktiivin väki kunnostaa
ja myy uudelle tarvitsijalle.

TALOUS

LHJ menestyi
taloudellisesti vuonna 2011
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n liikevaihto
nousi ja tulos parani vuonna 2011. Pääosa
liikevaihdon noususta selittyy jäteveromuutoksella. Vuoden 2011 alusta veroa
korotettiin 10 eurolla 40 euroon per jätetonni. Jäteveroa maksetaan jätteestä, joka
sijoitetaan kaatopaikalle. Liikevaihtoa nostivat myös kasvaneet erityisjätetuotot sekä
myynti- ja palvelutuottojen lisääntyminen.
Nämä yhdessä nostivat yhtiön liikevaihtoa,
vaikka käsitellyn jätteen määrä vähenikin
edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön kulurakenne pysyi vuoden aikana hyvin kurissa
ja yhdessä rahoitustuottojen kasvun kanssa nostivat yhtiön tuloksen edellisvuotta
paremmalle tasolle. Yhtiön omavaraisuus
jatkoi paranemistaan ja yhtiön taloudellinen tilanne on erinomainen.
LHJ:n tytär- ja yhteisyritykset menestyivät myös erinomaisesti vuonna 2011. Koko
konsernin liikevaihto nousi yli 13 miljoonaan euroon ja tulos 1,5 miljoonaan euroon.
Tämä on yhtiön ja yritysryhmän paras tulos tähän mennessä. LHJ Groupin yrityk-

set hyödyttävät LHJ:n osakaskuntia ja sen
asukkaita. Kun voittoa tuottavat yritykset
maksavat osinkoa ja tuovat palvelutuottoja emoyhtiölle, voidaan perusjätehuollon
maksut pitää matalammalla tasolla. LHJ:n
jätteenkäsittelymaksut olivat vuonna 2011
valtakunnallista keskitasoa ja ekomaksut
selvästi alle keskitason. Peruspalveluita
tuottava LHJ ei jaa omistajilleen osinkoa,
vaan tilikauden tulos käytetään palvelu- ja
käsittelytoimintojen kehittämiseen.
Taloudellisten hyötyjen lisäki LHJ Groupin yritykset tuovat myös muita etuja emoyhtiölle ja alueen yrityksille, talouspäällikkö
Leena Kuusela kertoo.
”LHJ Groupin yritykset ostavat palveluita emoyhtiöltä ja alueen yrittäjiltä. LHJ:n
resursseista saadaan suurempi hyöty irti
kuin jos resurssit olisivat pelkästään LHJ:n
omassa käytössä. LHJ:n toimialueen yrityksiltä ostetaan huomattava määrä palveluita, mikä lisää toimeliaisuutta paikallisessa
elinkeinoelämässä.”
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Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tase

2011

2010

2009

7 250 815

6 810 841

8 788 207

265 600

250 167

250 194

Materiaalit ja palvelut

-1 712 087

-1 686 448

-1 937 555

Henkilöstökulut

-1 633 252

-1 566 118

-1 396 090

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalennukset

-887 947

-919 077

-978 815

Liiketoiminnan muut kulut

-2 706 902

-2 384 561

-3 464 616

576 227

504 804

1 261 325

Rahoitustuotot ja -kulut

42 244

-33 375

-29 698

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

618 471

471 429

1 231 627

86 101

61 901

77 106

Tuloverot

-129 203

-161 195

-354 565

Tilikauden voitto

575 369

372 135

954 168

Liikevoitto

Tilinpäätössiirrot

4,3

3,5 1,4

Tulojen jakautuminen (%)
9,2
10,4
63,1
8,0

TALOUS

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tuloslaskelma

Jätteenkäsittelymaksut (sis. jätevero)
Ekomaksut
Tuotteiden myynti
Rahoitustuotot

Aluekeräysmaksut
Palveluiden myynti
Liiketoiminnan
muut tuotot

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

2011

2010

2009

5 769
5 453 226
1 524 821
6 983 816

17 911
6 206 376
1 520 503
7 744 790

30 918
6 974 268
1 520 503
8 525 689

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

15 979
887 218
53 910
123 262
1 702 889
2 783 258

13 980
785 725
44 026
123 262
1 497 510
2 464 503

8 998
761 253
16 054
123 262
1 496 506
2 406 073

Vastaavaa yhteensä

9 767 074

10 209 293

10 931 762

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä

1 684 066
70 908
3 645 135
575 370
5 975 479

1 684 066
70 908
3 273 000
372 135
5 400 109

1 684 066
70 908
2 318 832
954 168
5 027 974

494 699

580 800

642 701

684 119

974 121

898 731

Vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

1 565 028
466 596
339 085
242 068
2 612 777

2 321 617
393 115
248 162
291 369
3 254 263

3 151 668
434 983
310 136
465 569
4 362 356

Vastattavaa yhteensä

9 767 074

10 209 293

10 931 762

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Yhteensä: 7 623 268,87

Pakolliset varaukset
0,9 1,8

Kulujen jakautuminen (%)
24,3

23,5

1,4
13,5

23,2

Hankinnat ja ulkopuoliset palvelut
Poistot
Jälkihoitovaraus
Rahoituskulut
Verot

Henkilöstökulut
Jätevero
Muut liiketoiminnan
kulut

11,4

Yhteensä: 7 047 899,03 | Tulos: 575 369,84
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Materiaali- ja
energiahyödyntäminen
Talteen saadut jätteet voidaan hyödyntää joko materiaalina tai energiana. Jätteenpolton
lisääminen Suomessa ei tarkoita sitä, että kierrättämisestä oltaisiin luopumassa. Itse asiassa jäteasetus on edellyttämässä Suomelta erityisesti materiaalihyötykäytön lisäämistä.
Suomessa käytössä oleva jätehierarkia edellyttää ensisijaisesti vähentämään jätteen syntymistä ja toissijaisesti etsimään jätteelle sopivaa uudelleenkäyttö- tai kierrätyskanavaa.
Energiahyötykäyttö on vaihtoehto vain sellaisille jätteille, joille ei ole sopivaa tai kustannuksiltaan tai ympäristövaikutuksiltaan järkevää kierrätyskanavaa.
Kuntien omistamat jätehuoltoyhtiöt ovat rakentaneet maahamme kattavan kierrätyspisteiden verkoston, jonka kautta saadaan talteen merkittäviä materiaalivirtoja. Tavoitteena
on kierrättää noin puolet jätteestä materiaalina ja vajaa puolet energiana. Jätelaitosyhdistys JLY:n asettama tavoite jätteen kokonaishyötykäytölle on 90–95 prosenttia jätteen
kokonaismäärästä.

Materiaalihyödyntäminen LHJ:ssä
• Kierrätyspisteissä kerätään materiaalihyötykäyttöön toimitettavia jätteitä: lasia,
metallia ja paperia
• Jäteasemat ja noutopalvelu Pärinä antavat erittäin laajat mahdollisuudet asukkaille
lajitella hyötykäyttöön edellä mainittujen lisäksi monia muita jätelajeja, kuten
kartonkia, sähkölaitteita, isot metalliromut, vaarallisen jätteen ja puutarhajätteet
• Erilliskeräys mahdollistaa esimerkiksi taloyhtiöille biojätteen sekä metallin ja lasin
keräyksen
• Käsittelytoiminnan tuloksena syntyy materiaalina hyödynnettäviä jakeita kuten rautaa
ja alumiinia sekä runsaasti kierrätyspolttoainetta
• LHJ Groupin yrityksissä muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromu voidaan hyödyntää
yli 90 prosenttisesti materiaalina.
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Energiahyödyntämisen edut
Energiahyödyntämisessä otetaan talteen ja
käyttöön jätteen energiasisältö. Polttamalla jätettä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita lämmön- ja sähköntuotannossa.
Polttokelpoinen yhdyskuntasekajäte on
pääosin hiilidioksidivapaata polttoainetta.
Sen materiaalina hyödyntämisen lisääminen on teknisesti vaikeaa, eikä muodostu
ympäristö- ja kustannusvaikutuksiltaan
järkeväksi.
LHJ:llä on sopimus jätteen energiahyötykäytöstä tällä hetkellä jo Ekokem Oy:n ja
Lahti Energian kanssa. Ekokemin Riihimäen
voimalaitokseen toimitetaan osa LHJ:n alueella muodostuvasta yhdyskuntajätteestä.
Lahteen valmistumassa olevaan voimalaitokseen puolestaan toimitetaan jätteestä
valmistettua kierrätyspolttoainetta.
LHJ lähti vuonna 2011 mukaan LounaisSuomen jätehuoltoa palvelevan jätevoimalahankkeen selvitystyöhön. Käynnistetyllä
työllä yhtiö haluaa olla mukana varmistamassa sekalaiselle yhdyskuntajätteelle
riittävää voimalaitoskapasiteettia ja uutta
vaihtoehtoa tulevaisuuteen. Vaihtoehtoja
LHJ:n alueen yhdyskuntajätteille on useita.

Case Sastamala
Sastamalan jäteasema on hyötykäytön
edelläkävijä. Vastaanotettujen hyötyjätteiden lisäksi sekajätteistä yli 90 prosenttia

pystyttiin ohjaamaan hyödynnettäväksi.
Tulevaisuudessa myös muut LHJ:n jäteasemat seuraavat Sastamalan esimerkkiä. LHJ
toimittaa valtaosan Sastamalan alueelta
kerätystä sekajätteestä energiahyödynnettäväksi Ekokemin jätevoimalaan Riihimäelle. Vaihtoehtoisesti Sastamalan alueen jätteet kuljetetaan käsiteltäviksi Kiimassuon
Jätekeskukseen Forssaan. Sastamalan alueella on hyvät edellytykset tehokkaaseen
jätteiden hyötykäyttöön, LHJ:n käyttöpäällikkö Mika Helkearo kertoo.
”Jätevoimaloiden kapasiteetit ovat tällä hetkellä täydessä käytössä, eli kaikelle
LHJ:n toimialueella syntyvälle jätteelle ei
ole tilaa voimaloissa. Sastamalan alueen
sekajätteet olemme kuitenkin voineet toimittaa Riihimäen jätevoimalaan, koska
Sastamalan jäteaseman siirtokuormauskalusto mahdollistaa luontevan ja tehokkaan
tavan viedä suuria jäte-eriä suoraan hyötykäyttökohteeseen. Vuonna 2012 valmistuva Riihimäki II mahdollistaa toimitusten
aloittamisen koko LHJ:n toimialueelta.”
Jätteen hyödyntäminen jätevoimalassa
sopii erityisen hyvin sekajätteelle josta on
jo lajiteltu erikseen kaikki kierrätykseen
kelpaava. Osa tästä jätteestä olisi aiemmin
päätynyt loppusijoitukseen, käsittelystä
huolimatta.
”Kiimassuon Jätekeskuksen käsittely-

laitoksella kotien sekajätteestä saadaan
talteen lähinnä metallit ja polttokelpoiset
jätteet. Metallit kierrätetään ja polttokelpoisesta jätteestä valmistetaan REF III -luokan polttoainetta. Syntypaikkalajitellussa
sekajätteessä ei tavallisesti ole metalleja ja
valtaosa jätteestä päätyisi kuitenkin energiahyödynnettäväksi käsittelyn jälkeen.
Tällaisen jätteen energiahyödyntäminen
käsittelemättä yksinkertaistaa prosessia ja
samalla vältetään orgaanisen jätteen päätyminen kaatopaikalle”, Helkearo jatkaa.

Case Sastamala
2011
Loppusijoitus

475 tonnia

Hyötykäyttöön

2 593 tonnia

REF-valmistus

2 240 tonnia

Hyötykäyttöaste

91 %

Sastamalan jäteasema on hyötykäytön edelläkävijä. Vastaanotetuista jätteistä yli 90 % pystyttiin
ohjaamaan hyödynnettäväksi. Tulevaisuudessa
myös muut LHJ:n jäteasemat seuraavat Sastamalan esimerkkiä.
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Ympäristönäkökohdat
LHJ tunnistaa toimintaansa vaikuttavat ja
siitä aiheutuvat merkittävät ympäristönäkökohdat, hallitsee niitä ja tekee jatkuvasti
ympäristöön vaikuttavia parannuksia. LHJ
Group on rakentanut ympäristöjärjestelmänsä kansainvälisen ISO 14001 -standardin mukaisesti.
Konsernin yrityksille myönnettiin ISO
14001-sertifikaatti vuonna 2004. Tytäryrityksistä Suomen Erityisjäte ja Suomen Tietoturva liitettiin sertifiointiin keväällä 2009.
Ympäristöjärjestelmä kattaa konsernin ja
sen urakoitsijoiden toiminnan Kiimassuon
Jätekeskuksen alueella. Sen ulkopuolella

järjestetyt palvelut ovat sertifi oinnin ulkopuolella, mutta niitä kehitetään yhteisen
toimintajärjestelmän avulla.

Ympäristölupa
Hämeen ympäristökeskus myönsi ympäristöluvan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle
31.3.2004. Uusittu lupa kattaa kaikki LHJ
Groupin ja sen käyttämien urakoitsijoiden
toiminnot Kiimassuon Jätekeskuksen alueella.

Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
Ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja sen

vastaavuutta sisäisiin ohjeistuksiin ja standardin vaatimuksiin arvioidaan sisäisillä ja
ulkoisilla tarkastuksilla. Kaikki järjestelmän
sisällä olevat toiminnot auditoidaan vähintään kolmen vuoden välein auditointisuunnitelman mukaisesti. Niiden tulokset käsitellään säännöllisesti pidettävissä johdon
katselmuksissa.

Viranomaisraportointi
LHJ:n viranomaisraportointi on laadukasta.
LHJ raportoi ympäristölupapäätöksessä
edellytetyllä tavalla vuosittain toimintaansa valvovalle viranomaiselle, Hämeen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Raportointi on informatiivista, monipuolista ja laadukasta. LHJ raportoi vuositietojaan ympäristöviranomaisen toivomalla
tavalla sähköisesti. Lisäksi LHJ toimittaa
omasta ja osakkuusyritystensä toiminnasta
Kiimassuon Jätekeskuksessa sekä alueelliselle että paikalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisen vuosiraportin.
Vuosiraportti antaa viranomaiselle hyvät
pohjatiedot laitoksen valvontaa varten.

Ympäristöorganisaatio
Toimitusjohtaja Immo
Sundlholm
Ympäristöpäällikkö
Anne Sjöberg

Käyttö
Mika Helkearo
Loppusijoitus
Kompostointi
Pilaantuneet maat
REF tuotanto
Murskaus
Kiinteistöt
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Palvelut
Anne Sjöberg
Viestintä
Pasi Kaskinen
Neuvonta
Tiedotus
Markkinointi
Suhdetoiminta

Keräyspisteet
Jäteasemat
Ongelmajätteet
Hyötyjätteet
Tilastot
Ympäristöjärjestelmä

Hallinto
Niina Honkala
Henkilöstöhallinto
Työterveys
Tietohallinto

Erityisjätteen loppusijoitus
Immo Sundholm

Tietoturvapalvelut
Pasi Kaskinen

Suomen Erityisjäte Oy

Suomen Tietoturva Oy

Elektroniikkakäsittely
Keijo Väänänen

Kylmälaitekäsittely
Rauno Partanen

Suomen Elektroniikkakäsittely Oy

Cool-Finland Oy

YMPÄRISTÖ

Toimintaohjelma
2010-2011 pääkohdat
LHJ kehittää ja johtaa ympäristötoimintaansa kaksivuotisten
toimintaohjelmien avulla. Vuosien 2010 ja 2011 ohjelmat ja tulokset
on vedetty yhteen alla. Kaiken kaikkiaan suunniteltuja toimenpiteitä
tavoitteisiin pääsemiseksi kirjattiin ohjelmaan 37 kappaletta.

Päämäärä 2
Jätteen keräily-, käsittely- ja asiakaspalveluiden kehittäminen.

Tavoite 1: Materiaalihyötykäytön lisääminen.
a) Materiaalihyötykäytön lisääminen Jäteperäisten materiaalien osalta selvitettiin
niiden soveltuvuutta ja käytettiin kaatopaikan sulkemisrakenteisiin ja muihin
kenttärakenteisiin.
b) Selvitettiin opinnäytetyössä kartongin keräyksen lisäämistä.

Tavoite 2: Keräily- ja käsittelymenetelmien kehittäminen.
a) REF-laitoksen ensimmäisen magneetin erottaman epäpuhtaan metallin
hyödyntäminen aloitettiin.
b) Monitorien käsittelyssä tutkittiin vesileikkausmenetelmää.
c) Kylmälaitteiden käsittelyssä otettiin käyttöön typetysyksikkö VOC-kaappien
käsittelemiseksi.

Päämäärä 1
Jätekeskuksen toiminnan ympäristöhaittojen ennaltaehkäisy ja vähentäminen.

Tavoite 3: Palveluiden kehittäminen.
Tavoite 1: Alueen ympäristövaikutusten seurannan parantaminen.
a) Alueen hajuhaittojen selvitys ja mahdolliset ehkäisytoimenpiteet. Tehtiin mm.
rikkiyhdistemittaus, jonka yhteydessä todettiin, että Kiimassuon alueen hajuhaitat
eivät vastaa LHJ:n jätekeskuksessa syntyviä tyypillisiä hajuja.
b) Kaatopaikkakaasujen osalta jatkettiin mikrometeorologisia mittauksia alueella.

a) Mielikuvatutkimus teetettiin opinnäytetyönä. Uusia palveluita kehitettiin
noutopalveluun

Päämäärä 3
Turvallisuuden ja tietoisuuden parantaminen.

Tavoite 1: Työsuojelutoiminnan kehittäminen.
Tavoite 2: Ympäristövaikutusten ehkäiseminen ja vähentäminen.
a) Tehtiin liikennesuunnitelma alueelle yhdessä HAMKin opiskelijoiden kanssa.
a) Avoinna olevan täytön haittojen vähentäminen. Täyttöalueen sulkemisrakentamista tehostettiin käyttämällä jäteraaka-ainetta. Talkooryhmien siivouskierroksia
järjestettiin. Nurkkasyynejä ei toteutettu suunnitelman mukaisesti.
b) Kaatopaikkakaasujen hallinnan osalta jatkettiin selvitystyötä. Kaasujen hyödyntämisen osalta vaihtoehtoja on useita, mutta lopullista hyödyntämisvalintaa ei ole
tehty. Kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmän rakentaminen alkoi 2011.

Tavoite 2: Sidosryhmien ja henkilöstön tietotason nostaminen.
a) Järjestetty tilaisuuksisa mm. ensimmäiset omistajapäivät jätehuollon lakimuutoksen
tiimoilta. Tehty säännönmukaisia tiedotteita sekä henkilökunnalle että päättäjille.
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MATERIAALIVIRRAT
Materiaalivirrat vuonna 2011 olivat tavanomaiset. Vastaanotetun jätteen
kokonaismäärä laski. Myös vastaanotetun rakennusjätteen määrä laski
hieman. Yhdyskuntajätteen määrä pysyi lähes ennallaan.

t

Vastaanotettu jäte 2007-2011**

t

Hyötyjätepisteiden materiaalit 2007-2011

700

140 000

Yhdyskuntajäte
Maa- ja kiviaines

Lasi
Metalli

Rakennusjäte
Tuotantotoiminnan jäte
600

120 000
11 298 t
2 889 t

100 000

500

293 t

295 t

17 032 t

282 t

264 t

267 t

14 204 t

2 386 t

400
80 000

9 793 t
58 857 t
43 984 t

23 304 t
2 586 t

60 000

35 731 t

18 072 t

300

2 418 t
22 728 t
15 287 t

200

346 t

352 t

343 t

40 000

334 t

324 t
100
20 000

43 719 t

43 171 t

39 664 t

38 874 t

38 787 t

2007
2007

2008

2009*

2010

2011

* Poislukien Nummen kaatopaikan massat. ** Jätemäärät esitetty JLRAP II –ohjeistuksen mukaan.
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2008

2009

2010

2011

Lasi ja metalli yhteensä (kg/asukas)
2006
5,3

2007
5,6

2008
5,2

2009
5,5

2010
5,2

2011
5,1

YMPÄRISTÖ

Vaikutukset veteen
Jätekeskuksen suoto- ja valumavedet johdetaan Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Viemäröidyn alueen pinta-ala
on noin 23 ha. Jätekeskuksen päästö vesistöihin määritetään kaatopaikkavesien
pumppaamon (K1) veden laadun ja jätevedenpuhdistamolle pumpatun vesimäärän
perusteella. Kaivosta K1 otetaan näytteet
tarkkailuohjelman mukaisesti neljä kertaa
vuodessa. Syyskuisista näytteistä tehtiin
ICP-monialkuaineanalyysi.
Vuonna 2012 siirrytään Envitech- alueen
yhteistarkkailuohjelmaan, jossa on LHJ:n
lisäksi mukana muut alueen toimijat. Jätekeskuksen vaikutuksia pintavesiin tarkkaillaan neljästä pintavesihavaintopisteestä.
Näytteitä otetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kolme kertaa vuodessa. Joka kolmas vuosi elo-syyskuun näytteiden analyysivalikoima on suurempi. Edelliskerran laaja
tarkkailu tehtiin vuonna 2009, joten vuonna 2011 vuorossa oli normaali tarkkailu.
Jätekeskuksen pohjavesikuormitusta ja
vaikutuksia ympäristön pohjaveden laatuun tarkkaillaan jätekeskuksen läheisyyteen asennetuista pohjavesiputkista (SK,

HP1-16) kaksi kertaa vuodessa. Lähiympäristön kaivojen veden laatua on tähän asti
tutkittu joka kolmas vuosi, mutta Envitechalueen yhteistarkkailun alkaessa vuonna
2012 näytteet otetaan alueen läheisyydessä sijaitsevista kaivoista kahdesti vuodessa.
Vuonna 2011 jätekeskuksesta etelään
havaittiin kohoinnutta kuormitusta sekä
pinta että pohjavesissä. Asiaa selvitettiin
asiantuntijavoimin. Selvitystyö jatkuu aiheuttajan löytämiseksi vuonna 2012. Loppusijoitusalueen ja vedenkeräilyjärjestelmän
rakenteet ovat vesitiiviitä.

Jätekeskuksen suoto- ja
valumavedet
Jätevedenpuhdistamolle johdettiin 83 109
m³ jätevettä, mikä on 15 998 m³ enemmän
kuin edellisvuonna. SE:n osuus kokonaisvirtaamasta oli 11 286 m³. Suurempi vesimäärä selittyy toisistaan poikkeavilla sääolosuhteilla. Vuonna 2011 pakkaskausia ei
ollut tullut vielä marraskuussakaan.

Pintavedet
Jätekeskuksen alueelle laskettu karkea vesitase osoittaa, että viemäröidyltä alueelta
kertyvät vedet saadaan johdettua hyvin
jätevedenpuhdistamolle. Tästä huolimatta
pintavesien tarkkailupisteissä on kuitenkin
havaittavissa jätekeskuksen suoto- tai valumavesien vaikutusta. Näytteiden elektrolyytti-, kloridi- ja ravinnepitoisuudet ovat
luonnonvesiä korkeammat. Myös vuodenaikojen vaihtelu näkyy näytteiden tuloksissa.

Pohjavesi
Pohjavesiputkista saatuja näytteitä ei voida
pitää kovin edustavina pohjavesinäytteinä,
sillä putkissa ei ole selvää pohjaveden tuottoa ja veden pinta on useimmissa putkissa
lähellä maan pintaa. Kyse on siten paremminkin orsivesistä kuin varsinaisista pohjavesistä.
Pohjavedet virtaavat alueella luoteesta
itäkaakkoon. Jätekeskuksen pohjavesikuormitusta ja vaikutuksia ympäristön pohjaveden laatuun tarkkaillaan jätekeskuksen läheisyyteen asennetuista pohjavesiputkista

kaksi kertaa vuodessa. Näistä yksi sijaitsee
pohjavesien virtaussuunnassa ylävirtaan,
yksi kaatopaikka-alueella ja loput alavirtaan. Pohjavesikaivon SK poikkeuksellisiin
tuloksiin keväällä 2011 ei kyetty löytämään
selitystä. Syksyllä tulokset olivat palanneet
entiselle tasolle.
Yhdessäkään lähiympäristön pohjavesiputkessa ei todettu selviä jätekeskuksen
suotovesien vaikutuksia. Havaintoputkissa
ei todettu yksilöitäviä kuormittumisen vaikutuksia.
Pääasiassa vaikutukseen viittaa kohonneet sähkönjohtavuus, kloridipitoisuus ja
typpiyhdisteiden pitoisuus. Putkiin kertynyt vesi oli sameaa, kiintoainepitoista ja
useimmissa putkissa runsashumuksista.
Jätekeskuksen suotovesien mahdollisen
vaikutuksen selvittäminen pohjavesiputkien veden laadun perusteella ei olekaan yksinkertaista, sillä putkien veden laatu vaihtelee tyypillisesti voimakkaasti esimerkiksi
veden happitilanteen mukaan. Näin ollen
suotovesien vaikutus tulee veden laadussa
merkitseväksi ainoastaan äärimmäisissä
tapauksissa.
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Kaatopaikkaveden määrä jätevedenpuhdistamolle 2007-2011 (m3)

Tilastollinen yhteenveto vuoden 2011 tarkkailusta

m3
120 000
100 000
3

83 438 m

3

80 000

Havaintopaikkojen
lukumäärä

Näytemäärä

Analyysimäärä

Sisäiset vedet

17

22

228

Pohjavesiputket

8

16

176

Pohjavesikaivot (Vain SK kaivo 2011)

13

2

27

Ympäristön pintavedet

4

12

156

3

113 242 m

79 077 m

70 814 m

3
3

67 111 m

60 000
40 000
20 000

2007

2008

2009

2010

2011

Jätekeskuksen vesitase 2011

Jätevedenpuhdistamolle johdettu vesimäärä ja kuormitus
2011

2010

2009

Viemäriin johdettu kokonaistyppikuormitus (kg/a)

13755

13254

14871

Typpi AVL

2692

2594

2910

Viemäriin johdettu ammoniumtyppikuormitus (kg)

12113

11577

13809

Viemäriin johdettu kokonaisfosforikuormitus (kg/a)

115

131

131

Fosfori AVL

143

163

163

3428

3272

6462

134

128

253

38230

39260

47268

0,09

0,08

0,14

Orgaanisen aineksen kuormitus, BOD7 (kg/a)
BOD7 AVL
Orgaanisen aineksen kuormitus, COD (kg/a)
COD / BOD
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Vesijohtovesi
1 491 m3

Talousvesi
329 m3

Valuma- ja suotovedet
81 947 m3

Vesijohtovedestä
käytetty kentällä
1 162 m3

Forssan kaupungin
jätevedenpuhdistamolle
83 438 m3

YMPÄRISTÖ

LHJ Groupin hyötykäyttöasteet
2007-2011 (%)
100

9797

Esikäsittelyssä talteenotettu
CFC 2007-2011
99
96 95

Erikseen kerätty biojäte
2007-2011
t
3 000

g/laite
120

2 913 t
2 814 t

92

2 739 t
101,6 g

82

80

84,7 g

63
58

80

2 000

60

1 500

40

1 000

20

500

60

47

40

2 562 t

2 500
94,7 g

71

60

102,7 g

100
78

76

102,0 g

2 599 t

39
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Yhteystiedot
LHJ Group
Kiimassuontie 127
30420 Forssa
www.lhjgroup.fi
Vastuu raportin toimittamisesta
Viestintäsuunnittelija Jarno Keskinen
jarno.keskinen@lhj.fi
Ympäristövastuun tiedot
Palvelupäällikkö Anne Sjöberg
anne.sjoberg@lhj.fi
Ympäristöinsinööri Niina Honkala
niina.honkala@lhj.fi
Ympäristöinsinööri Senni Simola
senni.simola@lhj.fi
Sosiaalisen ja taloudellisen vastuun tiedot
Talouspäällikkö Leena Kuusela
leena.kuusela@lhj.fi
Konsernin johto
Toimitusjohtaja Immo Sundholm
immo.sundholm@lhj.fi
050 553 0709
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