
Vuosikatsaus 2015



Jätehuolto on kehittynyt nopeasti ja 
ympäristöstä ja asukkaista huolehditaan 
aina vaan paremmin. Lounais-Suomen 
Jätehuollon toiminta alkoi syyskuun alussa 
2015, kun Turun Seudun Jätehuolto ja Rouskis 
Oy fuusioituivat. LSJH:n järjestämä neuvonta, 
hyvä asiakaspalvelu, helposti saavutettavat 
kierrätyspisteet sekä jätekeskusten ja 
lajitteluasemien monipuolinen toiminta 
helpottavat asukkaiden arjen jätehuoltoa. 

Tämä  
on LSJH
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YHDYSKUNTAJÄTEHUOLTO 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 on-

nistumme toimialueellamme jo oikein hyvin, sen kertovat 

sekä kyselytutkimukset, että lopputähteeksi jäävän seka-

laisen jätteen koostumustutkimukset.

LSJH:n strategia ja toimintapolitiikka nojaavat kolmi-

naisuuteen: asukkaat, ympäristö ja työyhteisö. Resurssi-

tehokkaat jätehuoltopalvelut luodaan yhteistyöllä. LSJH:n 

järjestämä neuvonta, hyvä asiakaspalvelu, helposti saavu-

tettavat kierrätyspisteet sekä jätekeskusten ja lajitteluase-

mien monipuolinen toiminta helpottavat asukkaiden arjen 

jätehuoltoa.

LSJH:ssa sekalainen kierrätyskelvoton jäte hyödynne-

tään tehokkaasti energiaksi, kaukolämmöksi ja sähköksi. 

Tilastokeskuksen mukaan jätehuolto on kaikista toimi-

aloista pystynyt vähentämään eniten kasvihuonepäästöjä. 

Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt pienenivät 53 pro-

senttia 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 seu-

dullinen jäte-energiaratkaisu. Myös jätteiden uudelleen-

käyttöä 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. Kierrä-

tys 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 jätehuol-

lon peruspalveluita toimialueemme asukkaille ja julkisille 

toimijoille. Olemme sitoutuneita, innostuneita ja työstäm-

me ylpeitä. �

Jukka Heikkilä

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LSJH on tehokas edelläkävijä

Tämä on 
LSJH
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LOUNAIS-SUOMEN Jätehuollon toiminta 

alkoi syyskuun alussa 2015, kun Turun 

Seudun Jätehuolto ja Rouskis fuusioitui-

vat. LSJH:n syntyminen oli jatkoa kuntien 

jätehuoltoyhteistyön tiivistymiselle. Turun 

ja Salon seudun kunnat perustivat lähikun-

tien kesken yhtiöt hoitamaan vastuulleen 

kuuluvia jätehuoltotehtäviä toistakymmentä 

vuotta sitten. Yhtiöt ovat huolehtineet kuntalaisten 

jätehuollon järjestämisestä ja neuvonnasta. Jätehuolto 

on kehittynyt nopeasti ja ympäristöstä huolehditaan aina 

vain paremmin.

Jätteet ovat muuttuneet resursseiksi ja asiakkaiden 

palveluodotukset ovat kasvaneet, samalla myös toimin-

nan kustannukset ovat nousseet. Laajempi yhteistyö oli 

tarpeen, jotta asiakasmaksujen korotustarvetta saatiin 

hillittyä. Kunnat yhdistivät yhtiöiden voimavarat ja henki-

löstö kehittää nyt yhdessä yhtiön toimintoja ja palveluja 17 

kunnan alueella. Kiertotalouden kehittymistä edistetään 

sekä yhtiön omalla toiminnalla, että opastamalla asukkai-

ta ja julkisia palveluja toimimaan kestävästi.

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on seitsemäntoista 

kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka aloitti toimintansa 

1.9.2015. Yhtiön osakaskuntia ovat Aura, Kaarina, Kemiön-

saari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiai-

nen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja 

Turku. Suurimmat omistajat ovat Turun ja Salon kaupungit. 

Kunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa. Jätehuoltopalvelut 

rahoitetaan pääasiassa jätteenkäsittely- ja palvelumaksuil-

la. Salon seudulla on käytössä myös vuosittain laskutettava 

perusmaksu. LSJH:n toimialueella asui vuoden 2015 lopul-

la noin 414 400 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on 

noin 35 000.

LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille 

ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville jätteiden ke-

räys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden hyötykäytön ja 

muun käsittelyn. Keskeinen osa toimintaa on jäteneuvonta. 

LSJH tarjoaa myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vas-

tuulla olevat jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle, mikäli 

yritys ei muutoin saa niitä kohtuullisin ehdoin.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vastaa alueella 

jätehuollon viranomaistehtävistä. Jätehuollon valvon-

ta kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja 

Ely-keskukselle. �

LSJH:N TARINA

Pienempi kuorma 
huomiselle

Tämä on 
LSJH
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OMISTAJAKUNNAT OHJAAVAT LSJH:n toimintaa yhtiöko-

kouksessa edustajiensa kautta. Yhtiökokous vahvistaa yhti-

ön talousarvion ja valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiökokous 

pidetään vähintään kerran vuodessa. Hallitus vastaa yhtiön 

toiminnan suunnittelusta. Vuonna 2015 se kokoontui 11 

kertaa. Fuusion takia yhtiökokous vahvisti uuden hallituk-

sen syyskuussa 2015. Puheenjohtajana toimii Olli A. Manni 

ja varapuheenjohtajana Jaakko Halkilahti.

Hallituksen jäsenet 1.9.2015 alkaen: Olli A. Manni (pj.), 

Jaakko Halkilahti (vpj.), Marjatta Hyttinen, Tuija Ollikkala, 

Jarmo Rosama, Timo Ilola, Piia Elo, Jonni Moislahti, Antero 

JOHTAMINEN

Jaskari, Jarmo Järviö ja Jörgen Hermansson.

Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa toimitusjohtaja 

Jukka Heikkilä, apunaan palvelujohtaja Jaana Turpeinen. 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat lisäksi kuuden päätoimin-

non päälliköt: talous- ja henkilöstöpäällikkö Elina Tuo-

minen, viestintäpäällikkö Päivi Mikkola, käyttöpäällikkö 

Jyri Metsänranta, rakennuttamispäällikkö Patrik Jalonen, 

asukaspalvelupäällikkö Cati Huhta ja laatupäällikkö Kalle 

Karsten. �

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimintapolitiikka (PDF)

Tämä on 
LSJH

http://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2015/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2015/files/2016-09/Toimintapolitiikka_1_12_2015.pdf
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KEHITTÄMINEN

FUUSIO
Naapuriyhtiöt Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) ja Rouskis 

Oy fuusioituivat 31.8.2015 Lounais-Suomen Jätehuolto 

Oy:ksi. Yhdistymisen piti toteutua 31.12.2014, mutta se vii-

västyi Salon kaupunginvaltuuston sulautumispäätöksestä 

tehdyn valituksen vuoksi. Salon kaupunginhallitus ennakoi 

valituksen läpimenoa ja päätti maaliskuussa 2015 hyväk-

syä Rouskiksen sulautumisen valituksesta huolimatta.

Vuosi 2015 oli TSJ:n ja Rouskiksen henkilökunnalle 

työntäyteinen. Työryhmät suunnittelivat toimintojen yhdis-

tämistä ja uusia toimintatapoja. Yhtiön strategiaa lähdet-

tiin suunnittelemaan henkilöstölähtöisesti, strategiapäivät 

olivat huhtikuussa ja marraskuussa. Hallitus hyväksyi LS-

JH:n strategian ja toimintapolitiikan joulukuussa. LSJH:n 

toiminnan käynnistyttyä yhtiössä alkoivat yt-neuvottelut, 

joiden tavoitteina oli sopia työntekijöiden sijoittumisesta 

toimipisteisiin ja selkeyttää toimenkuvat uuden yhtiön 

tarpeisiin.

JÄTEVOIMALA
Ekokem Oyj voitti lounaisen Suomen hankintarenkaan 

kilpailutuksen sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntä-

misestä. Tarjouksen mukaan Salon Korvenmäkeen raken-

netaan jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. 

Viidennes jätteestä hyödynnetään Riihimäen jätevoima-

lassa. Kaksi yksityistä yritystä valitti hankintamenette-

lystä markkinaoikeuteen, joka kumosi hankintapäätökset 

lokakuussa 2015. Hankintarenkaan jätelaitokset valittivat 

markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oi-

keuteen marraskuussa 2015. Koska hanke viivästyi, han-

kintarenkaan jätelaitosten on järjestettävä vuodesta 2018 

alkaen sekalaiselle yhdyskuntajätteelle välimenokaudeksi 

uusi hyödyntämisratkaisu.

RAKENNUSHANKKEET
Vuonna 2015 Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa 

käynnistyivät pintarakenneurakat. Topinojalla kaatopai-

kasta suljettiin vajaat kaksi hehtaaria ja Korvenmäessä 

noin hehtaari. Korvenmäessä tehostettiin kaatopaikka-

kaasun keräystä: vuotokohtia tiivistettiin, olemassa olevia 

kaasunkeräyslinjoja kunnostettiin ja kaasunkeräyskaivoja 

rakennettiin lisää. Myös tavanomaisen jätteen kaatopaikan 

pohjarakennetta rakennettiin lisää. Topinojalla laajennet-

tiin polttokelpoisen jätteen varastokenttää ja rakennettiin 

erillinen alue vaarallisille jätteille. Myös Rauhalan jätekes-

kuksen lajitteluaseman kenttää laajennettiin.

Kunnossapitotöitä, kuten biokaasupumppaamon ja 

suotovesipumppaamoiden huoltoja, viheralueiden hoitoa, 

sora-alueiden pölynsidontaa, teiden ja kenttien harjauksia, 

päällystystöitä ja siivousta tehtiin läpi vuoden ja sähkö- ja 

internetverkkoa parannettiin. Topinojalla ja Korvenmäessä 

jätevesien tasausaltaat puhdistettiin. Rauhalan ja Isosuon 

jätekeskuksen turvallisuuden tasoa lisättiin asentamalla 

valvontakamerat. Perniön lajitteluasemalle rakennettiin 

lajittelulaituri henkilö- ja pakettiautoille. Alue asfaltoitiin 

ja viemäreihin tehtiin hiekan- ja öljynerotuskaivot.

TOPINPUISTO
Topinpuisto-hankkeessa LSJH edistää kiertotalouteen 

keskittyvän alueen syntymistä Topinojalle. Samalla tuetaan 

LSJH:n toiminta-alueella alan yritysten verkostoitumis-

ta. Topinpuiston kiertotalouskeskuksesta on suunniteltu 

kokonaisuutta, jossa Topinojan jätekeskusalueen nykyisten 

jätehuolto- ja biokaasutuotantotoimintojen oheen raken-

netaan uusi, pienasiakkaille suunnattu lajitteluasema, 

jätteiden käsittelyterminaali ja pajatoimintaa, ekomyymälä 

sekä kestävän kuluttamisen neuvonta- ja koulutuskeskus. 

Tämä on 
LSJH
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Alueella olisi myös kestäviin energiaratkaisuihin liitty-

vää toimintaa. Topinpuiston suunnittelussa ovat mukana 

LSJH:n lisäksi muun muassa Turun kaupunki ja Turun 

ammattikorkeakoulu.

Topinpuiston Tekes-rahoitteisen hankeselvityksen on 

laatinut Gaia Consulting Oy. Selvitys on osa Turun ammat-

tikorkeakoulun innovaatioklusteri‐hanketta; INKA‐NYT! 

Turku Smart City Innovation Cluster.

TEKSTIILI 2.0
Tekstiili 2.0 -poistotekstiilipilotti etsii kustannus- ja resurs-

sitehokkaita tapoja tekstiilijätteen etusijajärjestyksen mu-

kaiseen hyödyntämiseen. Samalla tuetaan pienyritysten ja 

teollisuuden kierrätystekstiilejä hyödyntäviä ratkaisuja ja 

uutta yritystoimintaa. Hanketta vetävät LSJH ja Turun am-

mattikorkeakoulu yhteistyössä Turun kaupungin, SITRA:n, 

Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa. Pilotti palvelee 

myös Turun kaupungin ja koko Varsinais-Suomen yhteistä  

tavoitetta olla hiilineutraali maakunta sekä kiertotalouden 

edelläkävijä.

MAA-AINESYHTIÖ
LSJH ja Turun kaupunki suunnittelivat yhteisen maa-aines-

yhtiön perustamista Saramäkeen. Päätös yhtiön perusta-

misesta tehtiin kesäkuussa 2016. Maa-ainesyhtiö keskittyy 

maa-ainesten uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Yhtiön 

palvelut tukevat laadukasta rakentamista ja vähentävät 

luvatonta maanläjitystä sekä nostavat maa-ainesten 

käsittelyn ympäristönsuojelutasoa. Toiminta rahoitetaan 

palvelu- ja käsittelymaksuilla. Noin 55 hehtaarin alueelle 

on jo toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely ja 

kaupunki on hakenut toiminnalle ympäristölupaa. Rahoi-

tukseen ei käytetä yhdyskuntajätehuollon maksuja tai ve-

rovaroja. Toiminnan on suunniteltu alkavan vuonna 2017.

MUUT KEHITYSHANKKEET
FISS Varsinais-Suomi -hanke edistää teollisten symbioo-

sien syntyä Varsinais-Suomeen ja koko maahan. Hanke 

kannustaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan 

resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä 

pyrkii synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa 

liiketoimintaa. Hankkeessa hyödynnetään FISS-toiminta-

mallia (Finnish Industrial Symbiosis System).

LSJH oli vuonna 2015 mukana Kuntaliiton koordinoi-

massa HARKO-projektikokonaisuudessa, jossa kehitettiin 

keinoja ja työkaluja terävöittää teknisen toimen tehtävien 

omistajaohjausta. LSJH osallistui osaprojektiin HARKO 

jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme – vastuut ja konser-

niyhteistyö.

LSJH liittyi UUMA 2 hankkeeseen keväällä 2015. Sen 

tarkoituksena on korvata maarakentamisessa käytettäviä 

luonnon kiviaineksia uusiomateriaaleilla eli UUMA-materi-

aaleilla, joita syntyy ylijäämämaista, teollisuuden sivu-

tuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä 

vanhojen maarakenteiden materiaaleista. Hankkeessa ovat 

mukana myös Raision, Salon ja Turun kaupungit, Fortum ja 

Nordkalk sekä Varsinais-Suomen liitto.

ARVI eli Materiaalivirtojen arvoketjut – hankkeessa 

LSJH on mukana yhdyskuntajätteen koostumustutkimus- ja 

jätevirtojen monitorointiosuuksissa. Koostumustutkimus 

toteutettiin vuonna 2015 Turun seudun polttokelpoisesta 

jätteestä. Hanke jatkuu vuonna 2016, jolloin tutkitaan Sa-

lon seudulla syntyvän sekajätteen koostumusta ja syksyllä 

vuodenajan mahdollista vaikutusta jätteen koostumukseen. 

Jätevirtojen monitorointiosuudessa selvitetään mahdolli-

suuksia kehittää yhtiön sähköistä asiakaspalvelua syvä-

keräysastioiden punnitusten ja automaattisen jätemää-

rätiedon siirron pohjalta. Samalla selvitetään perusteita 

tilavuuteen perustuvasta hinnoittelusta painoperusteiseen 

siirtymiseen. ARVI-hanketta rahoittaa Tekes ja siinä muka-

na on useita tutkimuslaitoksia ja yrityskumppaneita. �

Tämä on 
LSJH



LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille 
toimijoille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla 
oleville jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut 
sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn. 
Keskeinen osa toimintaa on jäteneuvonta. 
LSJH tarjoaa myös lakisääteiset kunnan 
toissijaisella vastuulla olevat jätehuoltopalvelut 
elinkeinoelämälle, mikäli yritys ei muutoin saa 
niitä kohtuullisin ehdoin.

Palvelut
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLON asiakaspalveluhenkilös-

tö opastaa puhelimitse ja sähköpostilla seudun asukkaita 

suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Puhelinpalvelut on 

yhdistetty palvelunumeroon 0200 47470. Numero toimii 

myös yhtiön vaihteena. Vuonna 2015 asiakaspalvelussa 

vastattiin yli 17 500 puheluun.

LSJH:n uusilta verkkosivuilta löytyvät helposti esimer-

kiksi lajitteluasemien aukioloajat, jätteiden lajitteluohjeet 

ja ohjeet kodin jätehuollon järjestämiseen. Verkkosivujen 

sähköisen asioinnin avulla omia jätehuoltoasioita voi 

hoitaa juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Sivuilla 

vieraili keskimäärin 9 423 kävijää ja käyntejä oli 14 525 

kuukaudessa. www.lsjh.fi.

Jäteneuvonta kannustaa asukkaita ja julkisen puolen 

työntekijöitä kestävään kuluttamiseen ja jätteen synnyn 

ehkäisyyn sekä tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun. 

Vuonna 2015 tavoitettiin kasvokkain noin 19 000 seudun 

asukasta, joista lapsia ja nuoria oli yli puolet. Neuvon-

tatunneista 46 % keskittyi kestävään kuluttamiseen ja 

jätteen synnyn ehkäisyyn.

Kaikki peruskoululaiset pyritään tavoittamaan vähin-

tään kaksi kertaa. Neuvonta keskittyy alakouluissa kes-

tävän kuluttamisen vinkkeihin. Yläkoululaiset tutustuvat 

jätehuoltoon kiertoajelulla, jossa vieraillaan jätehuollon 

toimipaikoissa ja toiminnallisessa näyttelyssä. Työpaik-

kakoulutuksissa neuvonta painottui lajitteluun ja jätteen 

synnyn ehkäisyyn ammattikeittiöissä. Neuvojat osallis-

tuivat vuonna 2015 myös 29 yleisötapahtumaan, joissa 

pääteemoja olivat jätehuoltomääräysten muutokset ja 

biojätteen lajittelu. Salon seudulla kampanjoitiin lisäksi 

jätteen kotona polttamisen vaaroista.

Tilaisuuksien jäteneuvontaa ostettiin oman työn lisäksi 

Turun Ekotorilta, Liedon Kisällikellarilta ja toiminimi Vihreä 

Noidalta. Neuvonnan yhteistyökumppaneita olivat lisäksi 

Motiva, Takaisin luontoon-ohjelmasarja, Turun Ekotu-

kitoiminta, Valonia, Salon Tilkkutäkki, TAT Yrityskylä ja 

JLY. Jätelaitosten neuvojat ympäri Suomen kokoontuivat 

keväällä Salossa.

Vuoden päätapahtumia:

• Saa Syödä! Hävikkiruokatempaus syyskuussa

• Helposti syttyvä -luentosarja syksyllä Salossa, Sauvos-

sa, Paimiossa ja Kemiönsaaressa

• Biojäteseminaari isännöitsijöille marraskuussa

• Tähteitä nolla! Kampanja kouluille EWWR-viikolla

• YT-messut, Turun messut ja Salon messut

OPPAITA, TARROJA JA TAULUJA
LSJH tarjoaa monipuolisia materiaaleja taloyhtiöiden ja 

asukkaiden käyttöön. Materiaaleja tehdään suomen, ruot-

sin, englannin sekä venäjän ja arabian kielellä. Niissä on 

vastaanottopaikkojen yhteystietojen lisäksi lajitteluohjeita. 

Tarjolla on myös kuntakohtaisia oppaita, kompostointiopas 

ja jätehuollon ajankohtaisia aiheita tukevia oppaita, kuten 

biojätteiden lajitteluun kannustava opas.

Saatavana on myös maksullisia lajittelutauluja ja 

astiatarroja kuvallisina ja kieliversioina sekä tarvittaessa 

taloyhtiön tai julkisen toimijan omiin tarpeisiin räätälöityi-

nä.

Materiaalit löytyvät yhtiön verkkopalvelun Tilaamosta, 

josta niitä voi ladata itselleen sähköisinä versioina tai tilata 

painettuina versioita. www.lsjh.fi/fi/neuvonta/tilaamo �

Asiakaspalvelu ja jäteneuvonta

Palvelut

https://www.lsjh.fi/fi/
http://www.lsjh.fi/fi/neuvonta/tilaamo
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ASUINKIINTEISTÖJEN JÄTTEET noudetaan kahdella eri ta-

valla LSJH:n toimialueella. Kunnan järjestämässä jätteen-

kuljetuksessa LSJH kilpailuttaa jätteenkuljettajan alueella, 

ja asukas tilaa jäteastian tyhjennyksen LSJH:n asiakaspal-

velusta. Jäteastian tyhjennyshinnat perustuvat jätehuolto-

lautakunnan määräämään jätetaksaan. Kiinteistön haltijan 

järjestämässä kuljetuksessa asukas tai isännöitsijä tilaa 

jäteastioiden tyhjennyksen alueella palvelua tarjoavilta 

jätteenkuljettajilta. Kiinteistön haltijan järjestämässä 

jätteenkuljetuksessa jätteenkuljettaja laskuttaa asiakasta 

palvelusta oman hinnastonsa mukaan.

LSJH:n toimialueella on yhteensä noin 128 500 asuin-

kiinteistöä, joista vakituisia on noin 93 500 ja vapaa-ajan 

kiinteistöjä noin 35 000. Kaikkien asuinkiinteistöjen 

käytössä on oltava jäteastia päivittäisille talousjätteille, 

jota Turun seudulla kutsutaan polttokelpoiseksi jätteeksi 

ja Salon seudulla sekajätteeksi. Vapaa-ajan asunnolla jäte-

astia on oltava käytössä touko–syyskuun aikana. Kerros- ja 

rivitaloissa on lisäksi oltava astiat kierrätettäville jätteille 

jätehuoltomääräysten mukaisesti.

KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä oli vuonna 

2015 noin 78 000 asukasta ja 40 700 kiinteistöä. Jäteas-

tiatyhjennyksiä oli 492 040 kpl. Hankalien kulkuyhteyksien 

päässä olevilla alueilla kuten saaristossa, jätteet kerätään 

aluekeräyksenä yhteisistä jäteastioista. LSJH ylläpitää 

aluekeräyspisteitä päivittäiselle talousjätteelle Kemiönsaa-

ressa, Maskussa, Naantalissa ja Paraisten saaristossa. Osa 

aluekeräyspisteiden tyhjennyksistä hoidetaan huolto- ja 

yhteysaluksilla.

Jäteastioita myytiin asuinkiinteistöille 574 kpl, joista 

toimitettiin kotiin asti 365 kpl. Jätekatoksia uusittiin 77 

taloyhtiössä. Asiakaskirjeitä lähetettiin 25 aiheesta, kuten 

Paraisten, Naantalin ja Maskun jätehuoltouudistuksista, 

biojätteiden keräyksen alkamisesta ja kaatopaikkajätteen 

keräyksen päättymisestä, kesäasuntojen jäteastioiden 

tyhjennysviikot, urakoitsijavaihdokset ja yhtiön fuusiosta. 

Jätemaksulaskuja lähetettiin yhteensä 137 147.

Vuonna 2015 polttokelpoisen jätteen keräys kilpailutet-

tiin Mynämäessä ja Nousiaisissa sekä biojätteen keräys ja 

kuljetus Raisiossa, Naantalissa, Maskussa ja Kemiönsaa-

ressa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa työs-

kenteli vuoden aikana 10 kuljetusurakoitsijaa: Lassila & 

Tikanoja Oyj, Suez Suomi Oy, Kiinteistöhuolto M. Valkama, 

Turun Seudun Hyötykuljetus Oy, Lindqvist Trans, RenoNor-

den Oy, H.Koskinen Oy, Cedde Trans Kb, F:ma Transport F. 

Lindholm ja Transport Sundman Ab Oy.

SAARISTON JÄTEHUOLTOUUDISTUS
Paraisten Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla vuo-

sina 2013–2015 tehdyssä uudistuksessa siirryttiin alueke-

räyksestä pääosin kiinteistökohtaiseen jätteen keräykseen. 

Naantalissa ja Merimaskussa vastaava muutos aloitettiin 

vuonna 2015. Kemiönsaaressa muutos toteutettiin jo 

vuonna 2009.

Jätteen aluekeräysastiat palvelevat nyt pääasiassa saa-

rikiinteistöjä, joihin ei pääse autolla. Kiinteistökohtaisen ja 

aluekeräyksen alueet määritettiin kartalla Turun kaupunki-

seudun jätehuoltomääräyksien hyväksymisen yhteydessä.

Muutos on vähentänyt aluekeräyspisteiden roskaantu-

mista. Paraisten saaristossa lajitteluasemien kävijämäärät 

Jätehuolto kiinteistöillä

Palvelut

https://www.lsjh.fi/fi/kiinteiston-jatehuolto/taloyhtion-jatehuolto/
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HAJA-ASUTUSALUEEN LIETEHUOLTO
Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen 

sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja 

umpisäiliöt tarvittaessa. Tämä koskee myös kesämökkien 

lietekaivoja. Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteet 

kuljetetaan ulkosaaristoa lukuun ottamatta kunnan järjes-

tämänä jätteenkuljetuksena ja lietekaivojen tyhjennyksistä 

sovitaan LSJH:n kanssa. Muissa kunnissa ja Kemiönsaaren 

ulkosaaristossa asukkaat sopivat tyhjennyksistä valitse-

mansa lietteenkuljettajan kanssa.

Sakokaivojen tyhjennysalueella on Kemiönsaaren 

pääsaarella, Rosala-Hiittisissä ja Högsårassa yhteensä 2 

230 kiinteistöä. Tyhjennysten määrä ja jätevedenpuhdis-

tamolle toimitetun lietteen määrä on tasaisesti kasvanut 

vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2015 tyhjennyksiä tehtiin 

noin 2 700 kpl ja kerätyn lietteen määrä oli noin 8 600 m3.

JULKISTEN PALVELUJEN JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN
LSJH tarjoaa kehittämisapua julkisten toimijoiden sekä 

yksityisten sosiaali-, terveys- ja koulutusalan yritysten 

jätehuoltoon. Palvelukonsepti sisältää jätehuoltokartoi-

tukset, raportointipalvelut, konsultoinnin sekä koulutus- ja 

materiaalipalvelut.

Jätehuoltokartoituksia tehtiin vuonna 2015 kaikkiaan 

kasvoivat 40 % vuoteen 2014 verrattuna. Roskaantumis-

ta hillitsi myös suosituimpien pisteiden lukitseminen ja 

runsas tiedottaminen. Polttokelpoisen jätteen määrä myös 

pieneni, koska remonttijätteet päätyivät nyt niille kuulu-

vaan vastaanottoon eli saariston lajitteluasemille, kiertä-

vään Siira-autoon ja Rauhalan jätekeskukseen.

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UUDISTUIVAT VUONNA 2015
Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan Salon seu-

dulla 1.1.2015 ja Turun seudulla 1.3.2015. Turun seudulla 

kaatopaikkajätteen erilliskeräysvelvoite päättyi marras-

kuun lopulla. Vuoden aikana valmistauduttiin 1.1.2016 

alkaneeseen biojätteen erilliskeräykseen.

Salon seudulla energiajätteen keräys päättyi taloyh-

tiöissä huhtikuun lopussa ja samalla kartongin keräys 

laajeni. Jätesäkkitelineiden tilalle tuli hankkia koneelli-

sesti tyhjennettävä jäteastia. Myös kiinteistöjen yhteisten 

jäteastioiden eli kimppa-astioiden käyttöön tuli tarkennuk-

sia. Taajamissa jäteastioiden tyhjennysväliä pidennettiin 

kahdesta viikosta neljään viikkoon ja tyhjennysväli voi olla 

jopa kahdeksan viikkoa, jos biojätteet kompostoidaan tai 

kerätään erikseen.

www.lsjh.fi/fi/kiinteiston-jatehuolto/taloyhtion-jatehuolto

Palvelut

Käytössä olevat 
kuljetusjärjestelmät 
kunnittain ja alueittain

http://www.lsjh.fi/fi/kiinteiston-jatehuolto/taloyhtion-jatehuolto
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70 kiinteistössä julkisella puolella. Niissä tarkasteltiin 

kiinteistöjen jätehuollon määräystenmukaisuutta, kus-

tannustehokkuutta ja työturvallisuutta. Kiinteistöt saivat 

selvät toimenpidesuositukset havaittujen kehittämiskoh-

tien kuntoon saattamiseksi. Alkuvuodesta 2015 kartoitet-

tiin esimerkiksi lähes kaikki Ruskon ja Mynämäen kuntien 

omistamat kiinteistöt. LSJH oli myös mukana esimerkiksi 

suunnittelemassa turkulaisen uuden palvelutalo Kulkurin-

valssin jätehuoltoa.

Info- ja neuvontamateriaaleja tuotetaan myös yksilöl-

lisen tarpeen mukaan. Vuonna 2015 uudistettiin sosiaa-

li- ja terveysalan jätteiden lajitteluohjetaulu sekä tehtiin 

erityisesti laitoskeittiöihin suunnattu lajitteluohjejuliste. 

LSJH:n jätteenkuljetuksen asiakkaat voivat hakea sähköi-

sestä asiakasraportoinnista tietoa esimerkiksi kiinteistön 

jätehuollon kustannuksista ja kerätyistä jätemääristä. 

Vuoden 2015 lopulla sähköisessä asiakasraportoinnissa oli 

mukana noin 300 julkista kiinteistöä.

Muovisten hautauskynttilöiden keräyskokeilu Rai-

sion, Liedon, Naantalin ja Turku-Kaarinan seurakunnista 

talvikaudella 2014–2015 lisäsi materiaalihyötykäyttöä. 

Kynttiläjätettä kertyi 3 500 kiloa. Kokeilun perusteella 

keräystä jatkettiin myös syksyllä 2015 kahdeksassa Turun 

alueen seurakunnassa. Kerätyt kynttiläkuoret toimitettiin 

hyödynnettäväksi uusiomuovituotteiden valmistuksessa.

NOUTOPALVELU, REMPPAKÄRRYT JA TALKOOLAVAT
Kotitaloudet voivat tilata noutopalvelun lajitteluasemalle 

toimitettaville suurille esineille ja valmiiksi pakatuille 

jätteille. Jätteet noudetaan pakettiautolla asiakkaan luota. 

Vuonna 2015 tehtiin 272 noutoa. Yleisimmät kuljetettavat 

tavarat olivat sähkölaitteet ja huonekalut.

Peräkärryjä voi vuokrata jätekeskuksista. LSJH vuokraa 

myös talkoolavoja kodin ja pihan siivous- ja remonttikohtei-

siin. Lavan saa myös jaettuna lokeroihin. Lokeroidun lavan 

etuna on lajittelumahdollisuus, jolloin asiakas säästää 

jätekustannuksissa. Vuonna 2015 talkoolava toimitettiin 

58 kohteeseen.�

Palvelut
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLOLLA on 12 monipuolista 

jätekeskusta ja lajitteluasemaa jonne voi tuoda kaikki ne 

jätteet, joita ei voi laittaa kodin jäteastiaan. Lisäksi Yrjö 

Ympäristöauto ja neljän kierrätyskeskuksen yhteydessä 

olevat kontit vastaanottavat vaarallisia jätteitä. Apteekit 

vastaanottavat lääkejätteitä. Haja-asutusalueella lajitte-

luasemapalveluita tarjoaa kiertävä Siira-auto. Kesäaikaan 

on lisäksi saaristossa laivakerä-

yksiä ja mantereella laivake-

räyksiä. Kierrätyspisteet 

palvelevat lajittelevia 

pientaloasukkaita.

JÄTEKESKUKSET JA LAJITTELUASEMAT
Suurten jäte-erien vastaanottopalvelut on keskitetty jäte-

keskuksiin, joissa on jätteiden vastaanoton lisäksi jättei-

den käsittelytoimintoja. Keskukset ovat Isosuon jätekeskus 

Raisiossa, Korvenmäen jätekeskus Salossa, Rauhalan 

jätekeskus Paraisilla ja Topinojan jätekeskus Turussa.

Kotitalouksia sekä muita pienasiakkaita palvellaan 

jätekeskusten yhteydessä olevissa lajittelupisteissä ja 

kahdeksalla lajitteluasemalla. Lajitteluasemat sijaitsevat 

Tarvasjoella, Houtskarissa, Kemiönsaaressa, Korppoossa, 

Paimiossa, Perniössä, Yläneellä ja Utössä.

Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla kävi vuonna 

2015 noin 216 000 pienasiakasta. Yläneellä vie-

tettiin lajitteluaseman avajaisia maaliskuussa, 

kun aiemmin yksityisen yrityksen hoidossa 

ollut jäteasema siirtyi LSJH:n palvelu-

pisteeksi. Topinojan jätekeskukses-

sa pienten jäte-erien vastaanotto 

siirtyi vaakatoimistolta lajittelua-

seman yhteyteen huhtikuussa. 

Perniön lajitteluaseman alue 

asfaltoitiin ja kuormien pur-

kualueelle rakennettiin korotettu 

valli helpottamaan kuormien 

lajittelua lavoille. Uudistunut 

Perniön asema aukesi asiakkaille 

marraskuussa.

Jätteen vastaanottopalvelut

Palvelut
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Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla jätteet lajitellaan 

jopa 30 eri jakeeseen ja niistä suurin osa voidaan kierrät-

tää materiaalina tai hyödyntää muulla tavalla. Vastaanote-

tut jätteet kuljetetaan asemilta eteenpäin hyödynnettäväk-

si ja käsiteltäväksi.

Turun ja Salon seudulla jätteiden vastaanottovalikoi-

missa oli pieniä eroja, yhtenäiset palvelut saatiin käyttöön 

vuoden 2016 alussa.

KIERRÄTYSPISTEET
LSJH ylläpitää pientaloasukkaiden käyttöön tarkoitet-

tuja kierrätyspisteitä. LSJH:n toimialueella oli vuonna 

2015 yhteensä 492 kierrätyspistettä. Lisäksi Paraisten ja 

Kemiönsaaren ulkosaaristossa oli 45 kierrätyspistettä, joita 

tyhjennettiin huoltoaluksilla avovesikauden aikana. Kier-

rätyspisteissä kerättiin lasia, metallia ja paperia, joissakin 

pisteissä myös kartonkia. LSJH:n huoltopartio tarkastaa 

ja siivoaa kierrätyspisteitä jatkuvasti. Vuonna 2015 tehtiin 

yhteensä 11 293 siivouskäyntiä.

Vuoden 2015 aikana valmistauduttiin kuluttajapakka-

usten tuottajavastuun voimaantuloon. Pakkausjätteiden 

keräysvastuu siirtyi kunnilta pakkausten tuottajille vuoden 

2016 alussa. Käytännön työtä tekee Suomen Pakkaus-

kierrätys RINKI Oy (Rinki). Rinki-ekopisteitä tulee LSJH:n 

alueelle noin 160. Rinki-ekopisteissä kerätään lasi- ja 

kartonkipakkauksia, metallia sekä joissakin pisteissä myös 

muovipakkauksia. LSJH hoitaa jatkossakin noin 100 asuk-

kaille jo tuttua kierrätyspistettä Lounais-Suomen jätehuol-

tolautakunnan päätöksen mukaisesti. Kierrätyspisteissä 

kerätään lasia, metallia ja paperia. LSJH:n pisteet lisäävät 

kierrätysmahdollisuuksia varsinkin pienissä taajamissa ja 

saaristossa, joissa Rinki-ekopisteitä on harvassa.

YRJÖ, SIIRA JA MUUT KIERTÄVÄT KERÄYKSET
Yrjö Ympäristöauto keräsi vuonna 2015 kotitalouksien vaa-

rallisia jätteitä 226 pysähdyspaikassa yhteensä 135 tonnia. 

Vaaralliset jätteet otetaan asukkailta vastaan maksutta.

Siira eli pyörillä liikkuva lajitteluasema keräsi yhteen-

sä 21,2 tonnia jätettä, joka oli muun muassa metallia, 

puujätettä, SE-romua, polttokelpoista jätettä ja lajitteluun 

menevää kaatopaikkajätettä. Siiran palveluja käytti vuonna 

2015 noin 251 asiakasta. Siira palvelee siellä, mistä on 

pitkä välimatka LSJH:n kiinteisiin palvelupisteisiin. Siiran 

vastaanottomaksut ovat samat kuin LSJH:n kiinteillä lajit-

teluasemilla.

Saaristossa kiertävä laiva keräsi metalliromua 29,4 

tonnia, sähkölaitteita 4,4, akkuja 0,9 ja muita vaarallisia 

jätteitä 2,9 tonnia. Remonttijätteitä kertyi 7 suursäkillistä. 

Suursäkkikeräys on maksullinen, muut edellä mainitut 

jätteet maksuttomia.  Mantereen lavakeräyksissä saatiin 

talteen sähkölaitteita 9,8 ja suuria kodinkoneita 25,9 ton-

nia sekä akkuja 700 kg. Sekapeltiä kertyi yli 73,2 tonnia. �

Palvelut
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Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Palvelut

JÄTTEET KIERRÄTETÄÄN tai hyödynnetään energiana mah-

dollisimman tehokkaasti. Vuonna 2015 yhdyskuntajätteen 

hyötykäyttöaste oli LSJH:n toimialueella noin 93 %. Materi-

aalikierrätyksen osuus oli noin 35 % ja energiahyötykäytön 

osuus noin 58 %. Laskennassa on huomioitu kunnan ja 

tuottajien vastuulle kuuluvat yhdyskuntajätteet, LSJH:n 

vastaanottoon tulleet ja kiinteistöillä lajitellut kierrätettä-

vät jätteet.  

Vuonna 2015 jätteitä vastaanotettiin LSJH:n palvelu-

pisteissä ja kiertävissä keräyksissä yhteensä noin 263 430 

tonnia. Yhdyskuntajätteitä vastaanotettiin126 100 tonnia, 

tuotantotoiminnan jätteitä 76 800 tonnia, maa-ja kiviaines-

ta 43 200 tonnia ja rakennusjätteitä 17 300 tonnia.

LSJH:n vastaanottamat jätteet kierrätetään mahdol-

lisimman tehokkaasti uusien tuotteiden raaka-aineeksi. 

Biojätteet, vuonna 2015 noin 5 000 tonnia, hyödynnetään 

biokaasulaitoksessa energiaksi ja ravinteiksi. Kesän 2015 

kilpailutuksessa biojätteen käsittelijäksi valikoitui vuo-

den 2016 alusta lähtien Uudessakaupungissa sijaitseva 

Biolinja Oy.

Ne polttokelpoiset jätteet, joille ei löydy vielä tois-

taiseksi kierrätysväylää, hyödynnetään energiana. LSJH 

toimitti vuoden 2015 aikana polttokelpoista jätettä ja se-

kajätettä Vantaan, Riihimäen ja Tukholman jätevoimaloihin 

yhteensä noin 86 000 tonnia. Orikedon jätteenpolttolaitok-

sen toiminta päättyi vuoden 2014 lopussa.

Koko LSJH:n alueen yhdyskuntajätteistä sijoitettiin 

kaatopaikalle 7 %. Salon toimialueelta kerätyistä seka-

laisista yhdyskuntajätteistä kaatopaikalle päätyi vielä 

noin puolet. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui 
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voimaan 1.1.2016, näin kotitalouksien yhdyskuntajätteiden 

kaatopaikkasijoittaminen päättyi vuoden 2015 lopussa 

käytännössä kokonaan. Jatkossa kaatopaikalle päätyy 

yhdyskuntajätteistä vain 1–2 %.

Haitallisia aineita sisältävät jätteet toimitetaan käsi-

teltäväksi asianmukaisissa laitoksissa, kuten Ekokem Oy:n 

käsittelylaitoksessa Riihimäellä.

YHTEISTYÖ TUOTTAJAYHTEISÖJEN KANSSA
LSJH on sopinut tuottajavastuulle kuuluvien jätteiden 

vastaanotosta jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Tuotta-

javastuujätteitä vastaanotettiin 9 562 tonnia vuonna 2015.

Tuottajavastuujätteet ja LSJH:n sopimuskumppanit 

on eritelty alla olevassa taulukossa. Tuotteen valmistaja, 

pakkausjätteen osalta pakkaaja ja maahantuojat vastaavat 

tuottajayhteisöjen kautta käytöstä poistettujen tuotteiden 

keräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä, hyödyntä-

misestä ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä niistä 

aiheutuvista kustannuksista. �

Palvelut



Teemme työtä ympäristön ja asukkaiden puolesta. 
Asiakas on meille keskipisteessä ja vuorovaikutus 
tärkeää. Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti. 
Avainsanoja meille ovat ammattitaito, luotettavuus ja 
muiden arvostus.

LSJH:lla on kansainvälisten standardien mukaiset, 
sertifioidut laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja 
turvallisuusjärjestelmät, jotka toistaiseksi koskevat 
Turun seudun toimintoja. Johtamisjärjestelmä 
laajenee, ja lähitulevaisuudessa se kattaa koko yhtiön 
toiminnan. Olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan 
parantamiseen.

Vastuu
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Asiakastyytyväisyys
VUODEN 2015 aikana toteutettiin koko toimialueella 

asiakastyytyväisyyskyselyt. Turun seudun kunnissa kysely 

toteutettiin kirjekyselynä (Jätehuolto 2015, helmi-maa-

liskuu 2015, Taloustutkimus Oy) ja Salon seudulla pu-

helinhaastatteluina (Asiakastyytyväisyystutkimus 2015, 

elokuu 2015, Innolink Research). Kyselyssä kartoitettiin 

asukkaiden tiedonsaantia jätehuoltoasioista, tyytyväisyyttä 

kunnalliseen jätehuoltoon ja palveluihin sekä lajittelutot-

tumuksia.

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen tiedon-

saantiin. Tärkeimpänä tiedonlähteenä pidettiin joka kotiin 

jaettavaa lehteä tai opasta. Lisää tietoa toivottiin muun 

muassa jätteen synnyn ehkäisystä. Jätekeskusten ja lajit-

teluasemien palveluihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. 

Tyytymättömyyttä herätti eniten aukioloaikojen sopivuus ja 

jätemaksun taso.

Kyselyn mukaan asukkaat lajittelevat ahkerimmin 

paperia ja vaarallisia jätteitä. Suurin osa lajittelee myös 

lasin, metallin ja kartongin. Asukkaat lajittelisivat enem-

män, jos lajittelusta saisi alennusta jätemaksuun, kodissa 

olisi riittävät jätetilat tai taloyhtiössä olisi jäteastiat eri 

jätelajeille. Myös tieto siitä, että lajitellut jätteet päätyvät 

joko uusien tuotteiden raaka-aineeksi tai jätteitä käytetään 

polttoaineena sähkön ja kaukolämmön tuotannossa lisäisi 

asukkaiden mukaan lajitteluhalukkuutta.

Seuraava tutkimus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017.

PALAUTETTA TOIVOTAAN JATKUVASTI
Asiakaspalautetta vastaanotettiin myös puhelimitse, 

sähköpostitse, verkkosivujen palautekanavan kautta, hen-

kilökohtaisissa kontakteissa palvelupisteissä ja neuvontati-

laisuuksissa sekä tapahtumissa kyselylomakkeiden avulla. 

Asiakaspalautteet käsitellään osana yhtiön johtamisjärjes-

telmää.

Viestintä

Turun Seudun Jätehuollon ja Rouskiksen fuusioituminen 

oli vuoden aikana sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän 

kannalta merkittävä asia. Uuden yhtiön ilmeen lanseeraus 

piti sisällään tiedotuksen lisäksi muun muassa yhtiön 

ulkoasu-uudistuksen, kotisivujen rakentamisen, asukasleh-

den suunnittelun, kylttien vaihdon, autojen teippauksen ja 

jaettavien materiaalien uudistuksen.

MEDIATIEDOTUSTA
Pöytyän Yläneen liittyminen TSJ:n toimialueeseen ja Salon 

seudun jätehuoltomääräysten voimaanastuminen olivat 

tapetilla heti alkuvuodesta. Jätteen hyötykäyttöön liittyviä 

tiedotuksen aiheita olivat polttokelpoisen jätteen koostu-

mustutkimuksen tulokset, biojätteen käsittelijän vaihtumi-

nen ja biojätteen keräykseen valmistautuminen Turun seu-

dulla, sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämisratkaisu 

korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn sekä poistoteks-

tiilipilotin alkaminen. Pakkausjätteiden tuottajavastuun 

mukanaan tuomista muutoksista tiedotettiin pitkin vuotta.

HUOMISELLE KOLAHTI LUUKUSTA JA LAATIKKOON
Vuoden 2015 alussa Turun seudun asukkaille jaettiin asu-

kaslehti Entisestä Enemmän ja Salon seudulla Kodin jäteo-

pas. Fuusion myötä yhtiöiden entiset asukaslehdet korvat-

Sosiaalinen vastuu

Vastuu
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tiin uudella Huomiselle -lehdellä, joka jaettiin lokakuussa 

koko toimialueelle. Lehti jaetaan keväällä ja syksyllä, ja se 

on Varsinais-Suomen suurimpia asukaslehtiä.

Lehden aiheina ovat jätehuollon ajankohtaiset aiheet 

ja yhtiön palvelut. Vuonna 2015 asiakaslehdissä oli tietoa 

muun muassa asemien entistä laajemmista vastaanotoista, 

vuoden 2016 alussa alkavasta biojätteen erilliskeräyksen 

laajenemisesta, sekä kevään ja kesän keräystempauksista 

ja vaarallisen jätteen vastaanotosta.

UUDET VERKKOSIVUT PALVELEVAT MONIPUOLISESTI – 
WWW.LSJH.FI
LSJH:n verkkosivut avautuivat 31.8.2015. Verkkosivuilta 

saa opastusta jätehuoltoon entistä helpommin. Sivuilta 

löytyvät helposti mm. lajitteluasemien aukioloajat, jättei-

den lajitteluohjeet ja ohjeet kodin jätehuollon järjestämi-

seen. Sähköisen asioinnin avulla omia jätehuoltoasioita voi 

hoitaa juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Verkko-

sivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Aucor Oy. LSJH:n 

verkkosivuilla vieraili 9 423 kävijää kuukaudessa. Käyntejä 

sivuilla oli 14 525 kuukaudessa, joista mobiililaitteella 

tehtiin 40 %.

Viestinnän tunnusluvut 2015

• Mediatiedotteet 39 kpl

• Facebook-tiedotteet 47 kpl

• Sanomalehti-ilmoitukset 30 kpl

• Entisestä Enemmän -asukaslehti Turun seudulla 

keväällä ja

• Huomiselle -asukaslehti syksyllä, painosmäärä noin 

250 000 kpl/lehti

• Jäteopas Salon seudulla keväällä, painos 50 500 kpl

• Kotisivuilla 9423 kävijää/kk

Huomiselle-lehdet: www.lsjh.fi/fi/tuoteryhma/asukaslehdet

Henkilöstö

Vuoden 2015 lopussa Lounais-Suomen Jätehuollossa työs-

kenteli pysyvässä työsuhteessa 71 henkilöä. Määräaikaisis-

sa työsuhteissa vuoden aikana oli yhteensä 24 henkilöä.

Syksyllä käytiin Rouskiksen ja TSJ:n sulautumisen 

johdosta YT-neuvottelut, joissa selkeytettiin toimenkuvia 

ja sovittiin sijoittuminen toimipisteisiin. Koko henkilöstö 

osallistui vuoden aikana uuden yhtiön toimintojen suun-

nitteluun. Tämä vaati muutoksen keskellä ja arjen työn 

ohessa paljon sitoutumista ja voimavaroja. Osallistuminen 

kehittämiseen koettiin kuitenkin erittäin tärkeäksi, ja 

työstä selvittiin hyvin. Johdon ja henkilökunnan tukena 

muutosprosessissa oli Merikratos Oy.

Yhtiön henkilöstöhallintoa ylläpidetään Mepco 

HRM-järjestelmän avulla. Sen rakentaminen aloitettiin syk-

syllä 2015 ja käyttöönotto tapahtui vaiheittain kuluneen 

syksyn ja talven aikana.

Tunnuslukuja vuodelta 2015

• vakituisessa työsuhteessa 71

• naisia 46, miehiä 26

• osa-aikaisia 3

• henkilöstön keski-ikä 44,5 vuotta

• yli 55 vuotiaita 21 %

• määräaikaisessa työsuhteessa 24

• yksi henkilö jäi eläkkeelle

• kaksi henkilöä irtisanoutui

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
Vuonna 2015 terveyspalveluihin ja työsuojeluun käytettiin 

1 278 euroa henkilötyövuotta kohti. Työterveyspalveluista 

yhtiöllä on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Yli 

55-vuotiaille työntekijöille suunnatulla senioriohjelmal-

la tuetaan työssä jaksamista ja viihtymistä sekä lopulta 

Vastuu

http://www.lsjh.fi
http://www.lsjh.fi/fi/tuoteryhma/asukaslehdet
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siirtymistä eläkkeelle mahdollisimman terveenä ja hyvä-

kuntoisena.

Yhtiön sairauspoissaolot olivat edelleen toimialan 

keskimääräisiä poissaoloja pienemmät. Työtapaturmia oli 

vuoden aikana yhteensä neljä (4), joista työstä poissaoloon 

johti kolme (3).

Sairastumisriskejä ja työtapaturmia pyritään estämään 

säännöllisellä kuormitus- ja riskitekijöiden arvioinnilla 

sekä turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden 

nopealla käsittelyllä ja korjaavilla toimilla.

ToyMe -palaute- ja seurantajärjestelmän käyttöä laa-

jennettiin syksyllä Turun seudulta koko LSJH:n toiminnan 

laajuiseksi. Työsuojelutoimikunta arvioi vuosittain yhtiön 

työolosuhteita, kuormitustekijöitä, toimintatapoja ja tur-

vallisuusriskejä sekä laatii niiden pohjalta toimintasuunni-

telman seuraavalle vuodelle.

Topinojan vaakarakennuksen sisäilmaselvityksen 

pohjalta tehdyt korjaustyöt valmistuivat vuoden 2015 

alussa. Kuormakadun toimistolla selvitettiin vuoden aikana 

sisäilman laatua ja tehtiin tarvittavat korjaukset.

Työturvallisuuden parantamiseksi hankittiin Korven-

mäen alueelle Securitas Oy:ltä turvallisuuden kokonaispal-

veluratkaisu, johon sisältyy muun muassa valvontakame-

roihin asennettu etävalvontajärjestelmä. Kameravalvontaa 

kehitettiin myös Topinojalla, Isosuolla, Rauhalassa ja 

Auranmaalla. Lisäksi Korvenmäen jätekeskukseen asen-

nettiin kulunvalvontalaitteisto.

Työterveyden tunnuslukuja vuodelta 2015

• terveyspalveluihin ja työsuojeluun käytetyt menot 

1278 €/htv

• työtapaturmia yhteensä 4, joista poissaoloon johtanei-

ta 3

• sairauslomapäiviä yhteensä 638 päivää, 10,5 pvä/hlö

• sairauspoissaoloprosentti 2,9 %, toimialalla keskimää-

rin 4,2 %

Turvallisuutta edistäviä koulutuksia 2015:

• Ensiapukoulutus

• Tulityökorttikoulutus

• Työturvallisuuskorttikoulutus

• Tieturvakoulutus

• TYKY päivä

HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA VIRKISTYS
LSJH tukee työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharras-

tuksia tarjoamalla henkilökohtaiseen käyttöön viiden 

(5) euron arvoisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi 

Kuormakadun toimistolla on kuntosali, joka on kaikkien 

työntekijöiden vapaassa käytössä. Yhtiö tukee työnteki-

jöiden työpaikkaruokailua tarjoamalla henkilökunnalle 

lounasseteleitä.

Henkilökunnan keskuudestaan valitsema Virkkutiimi 

järjestää yhtiön virkistys- ja hyvinvointitoiminnan. Vuoden 

2015 aikana henkilökunnalle järjestettiin muun muassa 

elokuvailta, teatterimatka, kasvisruokakurssi, melontaa, 

curlingia ja retki Teijon kansallispuistoon sekä Herrankuk-

karoon Rymättylässä. �

Vastuu



LSJH:N VUOSIKATSAUS 2015 21

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO tekee työtä puhtaan ym-

päristön puolesta. Yhtiön toiminnasta aiheutuu kuitenkin 

myös ympäristövaikutuksia, joita pyrimme jatkuvasti en-

naltaehkäisemään ja vähentämään. Jätekeskusten vaiku-

tuksia ympäristöön seurataan viranomaisten hyväksymien 

tarkkailuohjelmien mukaisesti.

KAATOPAIKKAKAASU MERKITTÄVIN
Kaatopaikkakaasun vapautuminen ilmaan on jätehuollon 

merkittävin ympäristönäkökohta. Kaatopaikkakaasua muo-

dostuu biohajoavien jätteiden loppusijoituksesta, joten sen 

lopettaminen on tehokkain tapa ehkäistä haittaa. Turun 

seudulla polttokelpoinen jäte on hyödynnetty energiantuo-

tannossa jo useita vuosia, Salon seudulla vuodesta 2016 

lähtien. Kaatopaikkakaasua kuitenkin muodostuu aiemmin 

sijoitetuista biohajoavista jätteistä vielä vuosikymmenien 

ajan.

Orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa 

vähitellen vapauttaen hiilidioksidia ja voimakasta kasvi-

huonekaasua, metaania sekä pieniä määriä muita kaasu-

ja. LSJH:n jätekeskuksien loppusijoitusalueilla syntyvä 

kaatopaikkakaasu sisälsi vuoden 2015 mittausten mukaan 

metaania keskimäärin 41 %. Jätekeskusten laskennalliset 

metaanipäästöt ilmaan olivat vuonna 2015 yhteensä 1 774 

tonnia.

Päästöjä torjutaan rakentamalla loppusijoitusalueille 

tiiviit pintarakenteet ja kaatopaikkakaasujen keräily- ja 

käsittelyjärjestelmät. Pintarakenteet estävät sadevesien 

pääsyn jätetäyttöön ja kaatopaikkakaasujen kulkeutu-

misen ilmakehään. Kaatopaikkakaasua kerättiin vuonna 

2015 talteen yhteensä noin 1 700 000 Nm3. Siitä saatiin 

hyödynnettyä lähes 94 % energiantuotannossa, loppuosa 

poltettiin soihtupolttimessa. Topinojalla pintarakenteita 

laajennettiin vuonna 2015 noin 2 hehtaaria ja Korvenmä-

essä noin 1 hehtaari.

Kesällä 2015 teetettiin myös kaatopaikka-alueilla 

kaasumittaukset kaatopaikkakaasupäästöjen ja kaasunke-

räyksen toimivuuden ja ongelmakohtien selvittämiseksi. 

Korvenmäen biokaasuvoimalan käyttöaste ja -teho oli 

suunniteltua heikompi kaasunkeräyksen ongelmien takia. 

Kaatopaikkakaasun keräystä tehostettiin tiivistämällä vuo-

tokohtia, kunnostamalla olemassa olevia kaasunkeräyslin-

joja ja rakentamalla uusia keräyskaivoja.

Kaatopaikkakaasu sisältää myös pieniä määriä hajuja 

aiheuttavia rikkiyhdisteitä. Jätekeskusten hajuhaitat ovat 

vähentyneet viime aikoina, koska tavanomaisten jätteiden 

kaatopaikkakäsittely on hyvin vähäistä. Kaatopaikka-

kaasun talteenotto ja pintarakenteet sekä käytössä olevan 

loppusijoitusalueen välipeittäminen vähentävät myös 

hajupäästöjä.

LSJH ottaa vastaan hajupalautteita muun muassa koti-

sivuilla olevan Ilmoita hajusta -lomakkeen kautta:  

www.lsjh.fi/fi/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilmoita-hajusta

JÄTTEENKÄSITTELYN VESIENHALLINTA
Kaatopaikka-alueiden vesienhallinnalla varmistetaan 

suotovesien ja alueen likaisten vesien ohjautuminen ta-

sausaltaan kautta kunnalliseen viemäriverkostoon. Alueita 

ympäröivillä niskaojilla varmistetaan puhtaiden vesien 

ohjautuminen pois kaatopaikka-alueelta.

Oja-, pohja- ja suotovesien laatua seurataan säännölli-

sesti tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Lounais-Suomen 

vesi ja ympäristötutkimus Oy vastaa Topinojan, Korven-

mäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskuksen tarkkailuoh-

Ympäristövastuu

Vastuu

http://www.lsjh.fi/fi/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilmoita-hajusta
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jelman mukaisista vesinäytteiden otoista, analyyseistä 

sekä tulosten yhteenvedosta ja raportoinneista LSJH:lle. 

Ojavesistä, suotovesistä ja pohjavesistä otetuista näytteistä 

tehtiin vuonna 2015 yhteensä 1 518 erilaista määritystä.

Vuonna 2015 jätevedenpuhdistamoille toimitettujen 

suotovesien määrä oli yhteensä 379 153 m3 eli keskimää-

rin 1038 m3/päivä.

Suotovesien asukasvastineluvut

• orgaaninen kuormitus (BOD7ATU-kuorma) vastasi noin 

340 asukkaan puhdistamattomia asumajätevesiä

• fosforikuorma vastasi noin 356 asukkaan puhdista-

mattomia asumajätevesiä

• typpikuorma vastasi noin 10 650 asukkaan puhdista-

mattomia asumajätevesiä

MUUT MAHDOLLISET HAITAT
Jätekeskuksen pölykuormitusta vähennetään kastelulla ja 

suolauksella. Asfaltoidut liikennealueet pyritään puhdista-

maan viikoittain lakaisukoneella. Puu- ja kiviaineksen murs-

kaus suoritetaan siten, että murskattava aines kastellaan.

Melua syntyy pääasiassa jätekeskukseen suuntautu-

vasta liikenteestä, jätekuormien purkamisesta, kaatopaik-

kajyrästä, konetöistä, haittalintujen metsästyksestä ja 

jätteenkäsittelytoiminnoista, kuten betonin murskaukses-

ta. Jätekeskuksen toiminnasta ei yleensä aiheudu alueen 

Vastuu

ympäristöön yleisiä melutason ohjearvoja ylittävää melua.

Jätekeskuksen ja ympäristön roskaantumista ehkäis-

tään pitämällä jätetäyttö mahdollisimman pienenä ja 

tiivistämällä penkka tehokkaasti kaatopaikkajyrällä. Ympä-

ristöön levinneitä roskia siivotaan säännöllisesti.

Haittaeläimiä kuten rottia ja lintuja torjutaan jätteiden 

peittämisellä ja koneellisella käsittelyllä. Torjunta- ja tar-

kastuskäyntejä tehdään viisi kertaa vuodessa. Korvenmäen 

jätekeskuksen alueelle on sijoitettu syöttiverkosto, jota 

monitoroidaan säännöllisesti ja tarvittaessa torjuntaa te-

hostetaan. Varsinais-Suomen Riistanhoitopiiriltä anotaan 

vuosittain lupa lokkien ja muiden haittalintujen pyydystä-

miselle. Haittaeläinten määrä on vähentynyt, sillä loppusi-

joitettavan jätteen ja sen ravinnoksi kelpaavan orgaanisen 

aineksen määrä on huomattavasti pienentynyt. Haitat ovat 

kuitenkin siirtyneet osittain polttokelpoisen jätteen väliva-

rastointiin, jossa tehdään torjuntatoimia.

Jätekeskusten ympäristöraporteissa on kuvattu tarkem-

min keskusten tarkkailujen tulokset ja tapahtumat vuoden 

aikana.

Ympäristöraportit

Isosuon ympäristöraportti 2015.pdf

Korvenmäki ympäristöraportti 2015.pdf

Rauhala ympäristöraportti 2015.pdf

Topinoja ympäristöraportti 2015.pdf

 

http://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2015/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2015/files/2016-07/Isosuon%20ymp%C3%A4rist%C3%B6raportti%20%202015.pdf
http://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2015/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2015/files/2016-07/Korvenm%C3%A4ki%20ymp%C3%A4rist%C3%B6raportti%202015.pdf
http://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2015/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2015/files/2016-07/Rauhala%20ymp%C3%A4rist%C3%B6raportti%202015.pdf
http://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2015/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2015/files/2016-07/Topinoja%20ymp%C3%A4rist%C3%B6raportti%202015.pdf
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YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT
Ympäristönäkökohdat ovat toiminnon osia, joka ovat vuoro-

vaikutuksessa ympäristön kanssa. Ympäristönäkökohdalla 

voi olla haitallinen tai hyödyllinen ympäristövaikutus eli 

ympäristöä koskeva muutos, joka on kokonaan tai osittain 

seurausta ympäristönäkökohdasta.

LSJH:n merkittävät ympäristönäkökohdat ja niiden 

ympäristövaikutukset vuonna 2016:

Vastuu
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LSJH:N TAVOITTEENA on jätehuoltopalveluiden tuottami-

nen asukkaille mahdollisimman taloudellisesti, tehok-

kaasti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kunnan 

vastuulla olevan jätehuollon kustannukset katetaan 

jätehuoltoviranomaisen määräämillä jätemaksuilla ja 

pieneltä osin myyntituloilla. Koska LSJH:n tehtävänä on 

tuottaa kuntalaisille julkista peruspalvelua, se ei tavoittele 

merkittävää voittoa. Omistajille voidaan jakaa kohtuullista 

tuottoa.

LSJH:n osakkuusyhtiö Ekopartnerit Turku Oy tarjoaa 

palvelua yritystoiminnalle. Osakkuusyhtiön toiminnasta 

saatavilla osinkotuotoilla tuetaan lakisääteistä perustoi-

mintaa.

Rouskis Oy:n sulauduttua Turun Seudun Jätehuolto 

Oy:n yhtiön nimi muuttui Lounais-Suomen Jätehuolto 

Oy:ksi ja tilikausi jatkui neljä kuukautta yhdistyneenä yhti-

önä. Vuoden 2015 liikevaihdoksi muodostui 21 880 100,20 

euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen 

laskettuna tuotot olivat yhteensä 22 867 187,05 euroa. 

Liiketoiminnan kulut olivat 22 370 497,06 euroa. Tilikau-

den tulos on 479 516,82 euroa. Yhtiökokous päätti jakaa 

osakassopimuksen mukaista kohtuullista osinkoa omista-

jilleen. Yhtiökokous vahvisti päätöksen asiasta kesäkuussa 

2016.

Taloudellinen vastuu

Vastuu
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INVESTOINNIT
Yhtiö ei ottanut tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta. 

Toimintakauden nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1 248 

731,47 euroa, suurin investointi 335 420 euroa. Yhtiön 

käyttöomaisuus lisääntyi fuusion myötä 3 504 528,23 

euroa.

Merkittävimpiä investointeja päättyneellä tilikaudella 

olivat mm. Topinojan jätekeskuksen ja Korvenmäen jäte-

keskuksen pintarakenteiden rakennustyöt. Korvenmäen 

jätekeskuksessa parannettiin kaasunkeräysverkostoa 

uusilla kaasuputkilla ja kaivoilla. Perniön lajitteluasema 

uudistettiin kokonaan. Rauhalan lajitteluasemalla vuonna 

2014 aloitetut maanrakennustyöt saatiin päätökseen vuo-

Vastuu

den 2015 aikana. Topinojan lajitteluaseman 2014 aloitetut 

muutostyöt saatiin myös valmiiksi. Topinojan, Isosuon ja 

Rauhalan jätekeskuksissa sekä Auranmaan lajitteluase-

malla parannettiin lisäksi aluevalvontaa. Topinojan pinta-

rakenneurakka rahoitettiin Turun kaupungille maksetusta 

jälkihoitomaksusta. Muut hankkeet rahoitettiin kassava-

roin.

MARKKINAEHTOISEN TOIMINNAN OSUUS
Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan laki-

sääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen 

jakaantumisen. Vuonna 2015 toteuma oli:
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PERUSMAKSU SALON SEUDULLA
Entisen Rouskiksen toiminta-alueella eli Salossa, Pai-

miossa, Kemiönsaaressa ja Sauvossa on ollut käytössä 

asukkailta vuosittain laskutettava jätehuollon perusmak-

su. Perusmaksutuloa kertyi vuoden 2015 ajalta yhteensä 

805 343 euroa, josta Rouskiksen viimeiselle tilikaudelle, 

31.08.2015 asti kirjattiin 537 051 euroa. Syyskuun alussa 

tehdyn fuusion myötä perusmaksutulo vaikutti loppuvuo-

den ajan LSJH:n rahoituspohjaan. Koko vuoden tuloissa 

vaikutus oli 1,17 %.

LSJH:n kirjanpitoon kirjattiin perusmaksutuloa 268 

292 euroa. Saatu tulo kohdistettiin entisen Rouskiksen 

toiminta-alueella aiheutuneisiin kustannuksiin, joita kertyi 

loppuvuoden aikana 382 066 euroa, joten osa kustannuk-

sista, 113 774 euroa katettiin jätteenkäsittelymaksuilla.

Perusmaksutulolla katetaan jätehuoltolautakunnan 

toiminnasta, jäteneuvonnasta, hyötyjätepisteiden ylläpitä-

misestä, vaarallisten jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta 

Vastuu

sekä jäteasemien ja jäterekisterin ylläpitämisestä aiheutu-

neita kustannuksia.

Alla olevassa kuviossa esitetään perusmaksutulon 

käyttö Salon seudulla vuoden 2015 aikana.

TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN
Vuonna 2015 talouden toiminnot keskittyivät tulevan fuu-

sion valmisteluun. Yhtiössä toteutettiin talouden uudistus, 

jonka tavoitteena oli valmistautua tulevaan fuusioon sekä 

parantaa yhtiön sisäistä laskentaa ja raportointia. Talou-

den prosesseja ja niiden yhtenäistämistä suunniteltiin jo 

hyvissä ajoin ennen varsinaista yhdistymistä. Talouden ra-

portointiin hankittiin uusi työkalu, jonka tarkoituksena on 

parantaa talouden suunnittelua, toteutumisen seurantaa 

sekä tiedon kulkua. Uudistuksella poistettiin päällekkäistä 

talouden työtä ja parannettiin talouden raportointia.

Tilinpäätöstiedot

Tuloslaskelma ja tase PDF-tiedostona

http://lsjh.e-julkaisu.fi/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2015/files/2016-07/Tuloslaskelma%20ja%20tase.pdf


Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) muuttui 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ksi 1.9.2015, kun 
Rouskis Oy sulautui yhtiöön. Rouskis raportoi 
erikseen taloudestaan 31.8.2015 saakka. Tässä 
vuosikatsauksessa raportoidaan yhtiön taloudesta 
alkuvuoden osalta TSJ:n ja syyskuun alusta 
alkaen fuusioituneen yhtiön tilanteen mukaisesti. 
Toiminnan raportoinnissa on huomioitu myös 
Rouskiksen toiminta elokuun loppuun saakka.

Avain- 
luvut
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Avainluvut

Taloudelliset tunnusluvut
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Avainluvut



LSJH:N VUOSIKATSAUS 2015 30

Avainluvut

Toiminnan tunnusluvut
Asiakaspalvelu
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Neuvonta ja viestintä

• Viestinnän tunnusluvut 2015

• Mediatiedotteet 39 kpl

• Facebook-tiedotteet 47 kpl

• Sanomalehti-ilmoitukset 30 kpl

• Entisestä Enemmän -asukaslehti Turun seudulla 

keväällä ja

• Huomiselle-asukaslehti syksyllä, painosmäärä noin 

250 000 kpl/lehti

• Jäteopas Salon seudulla keväällä, painos 50 500 kpl

• Kotisivuilla 9423 kävijää/kk

Avainluvut
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Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Tilinpäätös

Avainluvut
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Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Puh: 0200 47470

asiakaspalvelu@lsjh.fi

www.lsjh.fi

@lounaissuomenjatehuolto      

http://www.lsjh.fi

