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Kundantal 2015
Toppå 120 546

Korvenmäki 29 359

Isosuo 28 844

Rauhala 16 938

Pemar 7 323

Kimitoön 5 907

Auranmaa 4 270

Skärgården 1 250

Bjärnå 1 093

Yläne 563

Totalt 216 093

Nyckeltal 2015 (LSJH) 2014 (TSJ) 2013 (TSJ)
Omsättning 21 880 100,20 20 808 378,74 19 023 544,75

Rörelsevinst 333 753,31 1 693 851,63 214 737,77

Rörelsevinstens andel av omsättningen 1,53 8,14 1,13

Vinst/förlust 479 516,82 1 668 903,46 341 409,27

Vinstens andel av omsättningen 2,19 8,02 1,79

Avkastning på eget kapital 2,06 15,85 0,80

Avkastning på sysselsatt kapital 4,09 18,37 2,41

Soliditetsgrad 65,06 62,42 56,94

Genomsnittligt personalantal 66,47 60,20 59,38

Centrala ekonomiska nyckeltal

Ekonomi
LSJH:s omsättning år 2015 uppgick till 21 880 100 euro. Bolagets omsättning 
steg något från föregående år. Sammanslagningen medförde besparingar då 
man gallrade bort verksamhetsöverlappningar inom olika delområden. Re-
dovisningsperiodens resultat uppgick till 479 517 euro. 67 % av LSJH intäkter 
bestod av avfallshanteringsavgifter. Avfallshanteringskostnaden per invå-
nare var 54 euro. LSJH sköter huvudsakligen ägarkommunernas lagstadga-
de avfallshanteringsserviceuppgifter. Andelen marknadsmässiga tjänster 
utgjorde 3 % av omsättningen.

Inköp av externa tjänster utgjorde LSJH:s största kostnadspost, nästan 
60 % av verksamhetens alla kostnader. Personalkostnadernas andel var cir-
ka 15 %.

Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) är ett avfallsservicebolag som 
ägs av 17 kommuner. Åbonejdens Avfallsservice Ab och Rouskis Ab slogs 
samman till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab den 31.8.2015. LSJH skö-
ter avfallshanteringsserviceuppgifterna som ingår i kommunernas ansvar. 
Avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland sköter myndighetsuppgif-
terna kring avfallshantering. I slutet av 2015 bodde det cirka 414 400 invå-
nare i verksamhetsområdet.

LSJH anordnar avfallsinsamlings- och mottagningstjänster och levererar 
avfall för nyttoanvändning samt nödvändig behandling. Avfallsrådgivningen 
ger råd om hur man minskar mängden avfall och sorterar avfall samt tips 
för hur det lönar sig att ordna avfallsservicen.

LSJH betjänar näringslivet enligt kommunernas lagstadgade andra-
handsansvar, dvs. LSJH erbjuder tjänster om ett företag 
inte kan få dem till rimliga villkor av marknaden. Syd-
västra Finlands Avfallsservice har ett certifierat verksam-
hetsstyrningssystem som beaktar kvalitets-, miljö- och 
arbetshälsofrågor enligt ISO- och OHSAS-standarder. 



Personal
I slutet av 2015 hade bolaget 71 fast anställda och 24 visstidsan-
ställda. LSJH hade en låg grad av sjukfrånvaro jämfört med andra 
liknande branscher. Under sammanslagningsprocessen deltog hela 
personalen i planeringen av det nya bolagets funktioner och orkade 
på ett bra sätt sköta sitt dagliga arbete mitt under den stora för-
ändringen. Bolaget bidrar till att utveckla personalens kunskaper 
genom ändamålsenlig utbildning och uppmuntrar samtidigt per-
sonalen att utbilda sig. Genom att utnyttja flexibilitet i arbetslivet 
försöker man ta hänsyn till personalens olika livssituationer.

Sydvästra Finlands Avfallsservice 2015
Nyttoanvändningsgraden för samhällsavfall var cirka 93 %, vilket inklu-
derar allt samhällsavfall, producentansvarsavfall och nyttoavfall från fas-
tigheter i verksamhetsområdet. Materialåtervinningens andel var cirka 35 
% och energinyttoanvändningens andel cirka 58 %. LSJH tog emot och sam-
lade in totalt cirka 126 000 ton samhällsavfall. Avfallen tas emot på fyra 
avfallscentraler och åtta sorteringsstationer, där småkunder kan sortera 
avfallet i omkring 30 olika avfallsslag. Insamlingsbilen Siira erbjuder sor-
teringsstationstjänster i skärgården och glesbygdsområden. Invånarna har 
också tillgång till återvinningspunkter. Farligt avfall tas emot på 17 fasta 
återvinningsplatser, apotek och den ambulerande bilen Yrjö. I skärgården 
åker det dessutom runt ett servicefartyg på sommaren och tar emot elap-
parater, metall och farligt avfall.

LSJH sköter avfallstransporttjänsterna i åtta kommuner. Transporterna 
anordnas utifrån konkurrensutsättningar. Kvaliteten på avfallstransporten 
tryggas genom uppföljning, kvalitetsmöten och ett bonussystem för ackord-
sersättning. Disponenter och avfallshanteringsansvariga i fastigheter kan 
följa avfallsmängderna, andelen nyttoanvändning och avfallsavgiftacku-
muleringen genom en elektronisk kundrapporteringstjänst.

Kundservicepersonalen hjälper regionens invånare via telefon och e-post. 
År 2015 besvarade kundservicen över 17 500 samtal. Avfallsrådgivarna ger 
råd på olika evenemang, i skolor och på kommunmarknader. År 2015 träffa-
de man omkring 19 000 av regionens invånare ansikte mot ansikte. Rådgiv-
ningens huvudteman var ändringar i avfallshanteringsbestämmelserna och 
påbörjandet av sortering av bioavfall. I Saloregionen hade man dessutom en 
kampanj om riskerna med att bränna avfall hemma.

År 2015 trädde de nya avfallshanteringsbestämmelserna i kraft. Skyldig-
heten att sortera deponiavfall separat upphörde i Åboregionen i november. 
Under året förberedde man sig inför separat insamling av bioavfall, vilket 
började den 1.1.2016. I Saloregionen upphörde insamlingen av energiavfall 
i husbolag i slutet av april, och samtidigt utökades insamlingen av kartong. 
De nya avfallshanteringsbestämmelserna innebar också att invånarna 
skulle sluta använda avfallssäcksställningar.

Miljö
Avfallen återvinns eller utnyttjas som energi så effektivt som möjligt. Under 
2015 levererade Sydvästra Finlands Avfallsservice totalt omkring 86 000 ton 
brännbart avfall och blandavfall till avfallskraftverken i Vanda, Riihimäki 
och Stockholm. 7 % av allt samhällsavfall från LSJH:s område slutdepo-
nerades. Ett förbud mot deponering av organiskt avfall trädde i kraft den 
1.1.2016, varmed deponering av hushållens samhällsavfall upphörde prak-
tiskt taget helt i slutet av 2015. I fortsättningen deponeras endast omkring 
1–2 % av samhällsavfallet.

Frigörandet av deponigas i luften är den största miljöaspekten inom av-
fallshantering. Under 2015 pågick ytstrukturarbeten på Toppå och Korven-
mäki avfallscentraler. I Toppå stängde man cirka två hektar av deponin och 
i Korvenmäki cirka en hektar. Ytstrukturerna förhindrar regnvatten från att 
nå deponin och deponigaser från att nå atmosfären. Tack vare denna struk-
tur minskade miljöeffekterna från den del av deponin som skulle stängas. 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT:
Sydvästra Finlands Avfallsservice 
är en effektiv föregångare

S
amhällsavfallshanteringen har 
förändrats en hel del de senaste 
två årtiondena. Från att begrava 
avfall på deponier och i skogar har 
man övergått till att utnyttja avfalls-

resurser nästan helt. Invånarna utgör grunden 
för utnyttjandet av samhällsavfall, eftersom de uppnådda resultaten 
baseras på källsortering av återvinningsbart material och farligt avfall. 
Det lyckas vi redan riktigt bra med inom vårt verksamhetsområde, 
vilket framgår av såväl enkätundersökningar som undersökningar av 
sammansättningen i blandavfall som blir slutrester. 

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) strategi och verksamhets-
policy vilar på tre grundpelare: invånare, miljö och samarbete. Resursef-
fektiva avfallshanteringstjänster skapas i samarbete. LSJH:s rådgivning, 
goda kundservice, lättillgängliga återvinningspunkter samt avfallscen-
tralernas och sorteringsstationernas mångsidiga verksamhet underlät-
tar kundernas dagliga avfallshantering.

LSJH omvandlar blandat icke återvinningsbart avfall effektivt till 
energi, fjärrvärme och el. Enligt Statistikcentralen är avfallshanteringen 
den bransch som lyckats minska växthusgasutsläppen mest. Växthus-
gasutsläppen minskade med 53 procent från 1990 till 2014. I Åboregi-
onen började man utnyttja avfallsenergi redan 1980 på avfallsförbrän-
ningsanläggningen i Oriketo, där man fram till slutet av 2014 ersatte 
totalt 570 000 000 kilo stenkol med avfall.

Även om vår region är föregångare inom cirkulär ekonomi finns 
det gott om utmaningar även i fortsättningen. Sydvästra Finland sak-
nar en regional avfallsenergilösning. Återanvändningen och återvin-
ningen av avfall måste också vidareutvecklas. Återvinning av avlagda 
textilier till exempel är en ny slags verksamhet. Vi siktar på kvalitetså-
tervinning. Det måste finnas verklig nyttoanvändning för insamlings-
material, och man måste kunna få bort de skadliga ämnena i avfallen 
från kretsloppet. Återvinning och återanvändning fungerar när indus-
trin tillverkar kvalitetsprodukter som invånarna köper. Lösningarna 
kommer alltså inte enbart från avfallshanteringen, utan det behövs 
samarbete mellan flera olika branscher och alla invånare.

Sammanslagningen av Åbonejdens Avfallsservice och Rouskis till 
LSJH hösten 2015 är ett typexempel på regionalt samarbete som siktar 
på resurseffektivitet. Vi på LSJH producerar bastjänster inom avfalls-
hantering åt invånarna och offentliga aktörer på vårt verksamhetsom-
råde. Vi är engagerade, entusiastiska och stolta över vårt arbete.

Jukka Heikkilä

Grunderna för verksamhet är
Invånare – bra samverkan och kundfokus  Miljö – verksamhetssätt som baseras på hållbar utveckling  Arbetsgemenskap – inbördes uppskattning, tillit och yrkesskicklighet

På avfallscentralen i Korvenmäki effektiverade man också insamlingen av 
deponigas. Deponins läckagepunkter tätades, befintliga gasinsamlingslinjer 
renoverades och fler gasinsamlingsbrunnar byggdes.

Organisation
Ägarkommunerna styr LSJH:s verksamhet genom representanter på bolags-
stämman. Bolagsstämman fastställer bolagets budget och utser styrelse-
ledamöter. Styrelsen ansvarar för den övergripande planeringen av bola-
get. Styrelsen består av elva ledamöter. Ordförande är Olli A. Manni och 
vice ordförande Jaakko Halkilahti. Bolagets operativa verksamhet leds av 
verkställande direktören Jukka Heikkilä med hjälp av servicedirektör Ja-
ana Turpeinen. Bolagets ledningsgrupp består dessutom av sex chefer för 
huvudfunktionerna: ekonomi- och personalchef Elina Tuominen, kommu-
nikationschef Päivi Mikkola, driftchef Jyri Metsänranta, byggnadschef Pat-
rik Jalonen, invånarservicechef Cati Huhta och kvalitetschef Kalle Karsten.


