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LSJH:n liikevaihto vuonna 2015 oli 21 880 100 euroa. Yhtiön liikevaihto nousi
hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Fuusiosta kertyi säästöjä, kun eri
osa-alueiden toiminnan päällekkäisyyksiä karsittiin. Tilikauden tulos oli
479 517 euroa. LSJH:n tuotoista 67 % muodostui jätteenkäsittelymaksuista. Jätehuollon kustannukset asukasta kohden olivat 54 euroa. LSJH hoitaa pääasiassa omistajakuntien lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä.
Markkinaehtoisten palvelujen osuus oli 3 % liikevaihdosta.
Ulkopuolisten palvelujen ostot oli suurin LSJH:n kustannuserä, lähes 60 %
kaikista toiminnan kustannuksista. Henkilöstökulujen osuus oli noin 15 %.

Keskeiset talouden tunnusluvut
Tunnusluku
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoiton osuus lv:sta %
Voitto/tappio
Voiton osuus lv:sta %
Oman pääoman tuotto %
Sijoitet. pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

2015 (LSJH)
21 880 100,20
333 753,31
1,53
479 516,82
2,19
2,06
4,09
65,06
66,47

2014 (TSJ)
20 808 378,74
1 693 851,63
8,14
1 668 903,46
8,02
15,85
18,37
62,42
60,20

2013 (TSJ)
19 023 544,75
214 737,77
1,13
341 409,27
1,79
0,80
2,41
56,94
59,38

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on seitsemäntoista kunnan omistama
jätehuoltoyhtiö. Turun Seudun Jätehuolto Oy ja Rouskis Oy fuusioituivat
31.8.2015 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ksi. LSJH hoitaa kuntien vastuulle
kuuluvia jätehuollon palvelutehtäviä. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta huolehtii jätehuollon viranomaistehtävistä. Toiminta-alueella asui
vuoden 2015 lopulla noin 414 400 asukasta.
LSJH järjestää jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja ja toimittaa
jätteet hyötykäyttöön sekä tarvittavaan käsittelyyn. Jäteneuvonta opastaa
jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa sekä jätehuollon järjestämisen hyvissä käytännöissä.
Elinkeinoelämää LSJH palvelee lainsäädännössä määritellyn kunnan
toissijaisen vastuun mukaisesti eli LSJH tarjoaa palveluja,
mikäli yritys ei saa niitä kohtuullisin ehdoin markkinoilta.
LSJH:lla on sertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä,
jossa on huomioitu laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja
-turvallisuusasiat ISO- ja OHSAS- standardien mukaisesti.
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 Jätteenkäsittely- ja palvelumaksut
 Käsittelymaksut materiaaleista
kaatopaikkarakenteisiin
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kuljetus ja asiakaspalvelu
 Hyötyjätetulot
 Muut myyntitulot
 Perusmaksutulot
 Liiketoiminnan muut tuotot

 Ulkopuoliset palvelut
 Henkilöstökulut
 Poistot
 Aineet ja tarvikkeet
 Liiketoiminnan muut kulut
 Tilinpäätössiirrot ja verot

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY
Turun toimisto: Kuormakatu 17, 20380 Turku • Salon toimisto: Helsingintie 541, 24100 Salo
Puhelin 0200 47470 • asiakaspalvelu@lsjh.fi

1. Topinojan jätekeskus
2. Korvenmäen jätekeskus
3. Isosuon jätekeskus
4. Rauhalan jätekeskus

KIINTEISTÖJEN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

5. Auranmaan lajitteluasema
6. Houtskarin lajitteluasema
7. Kemiönsaaren lajitteluasema
8. Korppoon lajitteluasema

9. Paimion lajitteluasema
10. Perniön lajitteluasema
11. Yläneen lajitteluasema
12. Mörttilän lajitteluasema, Utö

Asiakasmäärät 2015
Topinoja
Korvenmäki
Isosuo
Rauhala
Paimio
Kemiönsaari
Auranmaa
Saaristo
Perniö
Yläne
Yhteensä

120 546
29 359
28 844
16 938
7 323
5 907
4 270
1 250
1 093
563
216 093

Pienempi kuorma huomiselle.

Turun Seudun Jätehuolto
ja Rouskis ovat nyt
Lounais-Suomen Jätehuolto
www.lsjh.fi

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

LSJH on tehokas edelläkävijä

Y

hdyskuntajätehuolto on
muuttunut merkittävästi
kahtena viime vuosikymmenenä. Jätteiden
kaatopaikoille ja metsiin
hautaamisesta on siirrytty jo lähes
täydelliseen jäteresurssien hyödyntämiseen. Yhdyskuntajätteiden hyödyntämisen
perustana ovat asukkaat, koska saavutetut tulokset perustuvat
kierrätykseen kelpaavien materiaalien ja vaarallisten jätteiden syntypaikkalajitteluun. Tässä onnistumme toimialueellamme jo oikein
hyvin, sen kertovat sekä kyselytutkimukset, että lopputähteeksi
jäävän sekalaisen jätteen koostumustutkimukset.
LSJH:n strategia ja toimintapolitiikka nojaavat kolminaisuuteen:
asukkaat, ympäristö ja työyhteisö. Resurssitehokkaat jätehuoltopalvelut luodaan yhteistyöllä. LSJH:n järjestämä neuvonta, hyvä asiakaspalvelu, helposti saavutettavat kierrätyspisteet sekä jätekeskusten ja
lajitteluasemien monipuolinen toiminta helpottavat asukkaiden arjen
jätehuoltoa.
LSJH:ssa sekalainen kierrätyskelvoton jäte hyödynnetään tehokkaasti energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi. Tilastokeskuksen
mukaan jätehuolto on kaikista toimialoista pystynyt vähentämään
eniten kasvihuonepäästöjä. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt
pienenivät 53 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2014. Turun seudulla alkoi jäte-energian hyödyntäminen jo vuonna 1980 Orikedon jätteenpolttolaitoksessa, jossa korvattiin jätteellä vuoden 2014 loppuun
mennessä kivihiiltä yhteensä 570 000 000 kiloa.
Vaikka alueemme on kiertotalouden edelläkävijä, riittää haasteita
jatkossakin. Lounaisesta Suomesta puuttuu seudullinen jäte-energiaratkaisu. Myös jätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä pitää kehittää
edelleen. Esimerkiksi poistotekstiilien kierrättäminen on uudenlaista
toimintaa. Tähtäämme laatukierrätykseen. Kerättäville materiaaleille
on oltava todellista hyötykäyttöä ja jätteiden sisältämät haitta-aineet
on pystyttävä poistamaan kierrosta. Kierrätys ja uudelleenkäyttö toimivat, kun teollisuus valmistaa laadukkaita tuotteita, joita asukkaat
ostavat. Ratkaisut eivät siis tule yksin jätehuollosta, vaan tarvitaan
useiden eri toimialojen ja kaikkien asukkaiden yhteistyötä.
Syksyllä 2015 toteutunut Turun Seudun Jätehuollon ja Rouskiksen
fuusioituminen Lounais-Suomen Jätehuolloksi on malliesimerkki seudullisesta resurssitehokkuuteen tähtäävästä yhteistyöstä. Me LSJH:ssa
tuotamme jätehuollon peruspalveluita toimialueemme asukkaille ja
julkisille toimijoille. Olemme sitoutuneita, innostuneita ja työstämme
ylpeitä.
Jukka Heikkilä

LSJH:n toiminnan perustana ovat

Asukkaat – hyvä vuorovaikutus ja asiakaslähtöisyys

Lounais-Suomen Jätehuolto 2015

Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli noin 93 %, joka sisältää kaikki toimialueelta kerätyt yhdyskuntajätteet, tuottajavastuujätteet ja kiinteistöiltä
kerätyt hyötyjätteet. Materiaalikierrätyksen osuus oli noin 35 % ja energiahyötykäytön osuus noin 58 %. LSJH vastaanotti ja keräsi yhdyskuntajätteitä
yhteensä noin 126 000 tonnia. Jätteitä vastaanotetaan neljässä jätekeskuksessa ja kahdeksalla lajitteluasemalla, joissa pienasiakkaat voivat lajitella
jätteet noin 30 eri jätelajiin. Siira-keräysauto tarjoaa lajitteluasemapalvelut
saaristossa ja haja-asutusalueella. Asukkaiden käytössä on myös kierrätyspisteitä. Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan 17 kiinteässä vastaanottopaikassa, apteekeissa ja kiertävässä Yrjö-autossa. Lisäksi saaristossa kiertää
kesäisin huoltoalus, joka vastaanottaa sähkölaitteita, metallia ja vaarallisia
jätteitä.
LSJH hoitaa jätteenkuljetuspalveluja kahdeksassa kunnassa. Kuljetukset järjestetään kilpailutusten perusteella. Jätteenkuljetuksen laatu varmistetaan seurannan, laatupalaverien ja urakkakorvauksen bonusjärjestelmän avulla. Isännöitsijät ja kiinteistöjen jätehuoltovastaavat voivat seurata
jätemääriä, hyötykäytön osuutta ja jätemaksujen kertymää sähköisestä
asiakasraportointipalvelusta.
Asiakaspalveluhenkilöstö opastaa puhelimitse ja sähköpostin välityksellä
seudun asukkaita. Vuonna 2015 asiakaspalvelussa vastattiin yli 17 500 puheluun. Jäteneuvojat järjestävät opastusta yhteisöjen tilaisuuksissa, kouluissa
ja kuntamarkkinoilla. Vuonna 2015 tavoitettiin kasvokkain noin 19 000 seudun asukasta. Neuvonnan pääteemoja olivat jätehuoltomääräysten muutokset ja biojätteen lajittelun alkaminen. Salon seudulla kampanjoitiin myös
jätteen kotona polttamisen vaaroista.
Vuonna 2015 astuivat voimaan uudet jätehuoltomääräykset. Turun seudulla kaatopaikkajätteen erilliskeräysvelvoite päättyi marraskuun lopulla.
Vuoden aikana valmistauduttiin biojätteen erilliskeräykseen, joka alkoi
1.1.2016. Salon seudulla energiajätteen keräys taloyhtiöissä päättyi huhtikuun lopussa, ja samalla kartongin keräystä laajennettiin. Uusien jätehuoltomääräysten myötä asukkaiden tuli luopua jätesäkkitelineistä.

Ympäristö

Jätteet kierrätetään tai hyödynnetään energiana mahdollisimman tehokkaasti. LSJH toimitti vuoden 2015 aikana polttokelpoista jätettä ja sekajätettä
Vantaan, Riihimäen ja Tukholman jätevoimaloihin yhteensä noin 86 000 tonnia. Koko LSJH:n alueen yhdyskuntajätteistä loppusijoitettiin kaatopaikalle
7 %. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan 1.1.2016, jonka
myötä kotitalouksien yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittaminen päättyi
vuoden 2015 lopussa käytännössä kokonaan. Jatkossa kaatopaikalle sijoitetaan yhdyskuntajätteistä vain noin 1–2 %.
Kaatopaikkakaasun vapautuminen ilmaan on jätehuollon merkittävin
ympäristönäkökohta. Vuoden 2015 aikana Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa oli käynnissä pintarakenneurakat. Topinojalla kaatopaikasta
suljettiin noin 2 hehtaaria ja Korvenmäessä noin hehtaari. Pintarakenteet
estävät sadevesien pääsyn jätetäyttöön ja kaatopaikkakaasujen kulkeutumisen ilmakehään. Rakenteen ansiosta kaatopaikan suljettavan osan ympäristövaikutukset vähenevät. Korvenmäen jätekeskuksessa tehostettiin

Ympäristö – kestävän kehityksen mukainen toimintatapa

Henkilöstö

Pysyvässä työsuhteessa työskenteli vuoden 2015 lopussa 71 ja
määräaikaisessa työsuhteessa 24 henkilöä. Sairauspoissaoloja oli
LSJH:ssa muihin vastaaviin toimialoihin verrattuna vähän. Fuusioprosessissa koko henkilökunta osallistui uuden yhtiön toimintojen suunnitteluun ja jaksoi hienosti hoitaa arjen työnsä suuren
muutoksen keskellä. Tarkoituksenmukaisella koulutuksella yhtiö
tukee henkilökunnan osaamisen kehittämistä ja samalla kannustaa henkilöstöään kouluttautumaan. Työelämän joustoja hyödyntämällä pyritään ottamaan huomioon henkilökunnan erilaiset elämäntilanteet.

myös kaatopaikkakaasun keräystä. Kaatopaikan vuotokohtia tiivistettiin,
olemassa olevia kaasunkeräyslinjoja kunnostettiin ja kaasunkeräyskaivoja
rakennettiin lisää.

Organisaatio

Omistajakunnat ohjaavat LSJH:n toimintaa yhtiökokouksessa edustajiensa
välityksellä. Yhtiökokous vahvistaa yhtiön talousarvion ja valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus vastaa yhtiön kokonaisvaltaisesta suunnittelusta.
Hallituksessa on 11 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Olli A. Manni ja varapuheenjohtajana Jaakko Halkilahti. Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa
toimitusjohtaja Jukka Heikkilä, apunaan palvelujohtaja Jaana Turpeinen.
Yhtiön johtoryhmään kuuluvat lisäksi kuuden päätoiminnon päälliköt: talous- ja henkilöstöpäällikkö Elina Tuominen, viestintäpäällikkö Päivi Mikkola, käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta, rakennuttamispäällikkö Patrik Jalonen, asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta ja laatupäällikkö Kalle Karsten.

Työyhteisö – keskinäinen arvostus, luottamus ja ammattitaito

