Vuosikatsaus

2016

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY

Tämä
on LSJH

Kulunut vuosi oli Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Rouskis Oy:n ja Turun
Seudun Jätehuolto Oy:n 31.8.2015 toteutuneen fuusion
jälkeen.
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on seitsemäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön osakaskuntia ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila,
Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen,
Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Toimialueella
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asui vuoden 2016 lopulla noin 415 600 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 35 000.
LSJH hoitaa omistajakuntiensa lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät osakassopimuksen, jätelainsäädännön
sekä muiden määräysten ja sopimusten mukaisesti. LSJH:n
toiminnan perustana on jätehuoltopoliittinen ohjelma, joka
on laadittu koko yhtiön toiminta-alueelle. Kunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa verovaroin vaan jätehuoltopalvelut
rahoitetaan pääasiassa jätehuoltolautakunnan päättämillä
taksan mukaisilla maksuilla.
LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja
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muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville jätteiden keräysja 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.
LSJH:lla on vuonna 2016 perustettu tytäryhtiö Kiertomaa
Oy, jonka toiminta keskittyy maa- ja kiviainesten uusiokäyttöön, www.kiertomaa.fi, sekä osakkuusyhtiö Ekopartnerit,
joka tarjoaa monipuolisia jäte- ja ympäristöhuollon palveluita, www.ekopartnerit.fi.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Mihin kuntavastuullista
jätehuoltoa tarvitaan?
TOIMIMATON JÄTEHUOLTO lisää sairastavuutta, likaa

ympäristön ja vaarantaa yhteiskunnan toimivuuden. Tämä
on edelleen nähtävissä eri puolilla maailmaa lukuisissa
maissa, joissa jätteistä ei huolehdita kokonaisuutena ja
järjestelmällisesti koko ketjun osalta. Järjestetyn jätehuollon piirissä on ISWA:n (kansainvälinen jätehuoltoyhdistys)
selvityksen mukaan vasta alle puolet maailman väestöstä.
Monissa paikoin luvattomat ja hoitamattomat kaatopaikat
ovat arkipäivää, tai jätteet hylätään aivan asuinpaikkojen
läheisyyteen. Näissä maissa kiertotalous on vielä tuntematon käsite.
Meillä Suomessa tilanne on toisin. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on perustettu palvelemaan sinua ja yhdenvertaisesti kaikkia toimialueen asukkaita. Yhtiön omistajia
ovat kunnat ja sitä kautta me kuntalaiset. Yhtiö huolehtii
jätteiden resurssiviisaasta hyödyntämisestä ja turvallisesta
käsittelystä, puhtaasta ympäristöstä ja jätehuollon jatkuvasta kehittämisestä.
Toimiva jätehuolto on laadukasta ja samalla kustannustehokasta. Jätehuollon kehittäminen perustuu paitsi
lainsäädäntöön, myös aktiiviseen eteenpäin menemiseen
erilaisten kehityshankkeiden kautta. Kehitystyö vaatii taustaksi tutkittua tietoa. Jätehuollon toteutusta seurataan
monen eri mittarin avulla. Tietoa seurannasta löydät muun
muassa tästä vuosikatsauksesta. Mitatut ja analysoidut
tulokset ovat laadun varmistajana sekä perustoiminnassa
että tulevaisuuden suunnittelussa.
LSJH panosti vuonna 2016 voimakkaasti tulevaisuuden

LSJH:N VUOSIKATSAUS 2016

ratkaisuihin selvittämällä ja käynnistämällä useita kierrätystä ja uudelleenkäyttöä tukevia hankkeita. Tekstiilijätteiden hyödyntämistä selvitettiin tekstiili 2.0 -hankkeessa.
Tämä hanke johti nyt käynnissä oleviin valtakunnallisesti
merkittäviin Telaketju-hankkeisiin. LSJH:n suurinta
jätekeskusta Turun Topinojaa valmisteltiin kiertotalouden
kasvualustaksi. Tämä kehitystyö jatkuu edelleen yhdessä verrokkijätekeskusten kanssa. Kehityshankkeissa on
LSJH:n lisäksi mukana yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja kolmannen sektorin toimijoita. Avoimella
yhteistyöllä luomme uusia ratkaisuja. LSJH toimii vahvasti
kiertotalouden kasvualustana ja mahdollistaa osaltaan
uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja seudulle.
Kierrätys on upea asia, mutta laatukierrätykseen panostaminen ei ole ilmaista – saati yksinkertaista. Ilmastovaikutukset tulee selvittää, ja ratkaisujen taustaksi tarvitaan
kattavia elinkaariarviointeja. Kierrätettävillä jätemateriaaleilla on oltava todellista hyötykäyttöä ja riittävää arvoa.
Samalla jätteissä olevat haitta-aineet on pystyttävä poistamaan kierrosta. Miten tämä kaikki onnistuu? Jätehuolto
tarvitsee kumppanikseen kehittyneitä kierrätystuotteiden
markkinoita. Kaiken perustana on kotitalouksissa tehtävä
syntypaikkalajittelu, jota tuetaan kattavan neuvontapalvelun avulla. Vaarallinen jäte ja materiaalina kierrätettävät
jätteet kerätään ja käsitellään erikseen. Kierrätyskelvoton,
mutta polttokelpoinen jäte, hyödynnetäänkin korkealla
hyötysuhteella kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.
Vuonna 2016 polttokelpoista jätettä jouduttiin viemään
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lukuisiin kaukana oleviin jätevoimaloihin muualle Suomeen ja Turun seudulta myös Ruotsiin. Jätteiden vientiralli
jatkuu ikävä kyllä myös lähivuosina, mutta LSJH tekee
kaikkensa, jotta lounaiseen Suomeen saataisiin oma kustannustehokas alueellinen jäte-energiaratkaisu täydentämään kiertotalouden kokonaisuutta.
LSJH on olemassa asukkaita varten. Työntekijämme
varmistavat yhdyskuntajätehuollon kokonaisuuden toimivuuden ja tehokkuuden puolestasi. Jätehuollon peruspalvelumme toimivat kaikissa olosuhteissa.
Kaikkein tärkein tekijä jätehuollossa olet kuitenkin
sinä. Kestävillä kulutusvalinnoilla ja lajittelemalla jätteesi
olet mukana kiertotaloudessa.
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Vuorovaikutteinen organisaatio
LSJH ON rakentanut toimintansa mahdollisimman vuoro-

vaikutteiseksi sekä yhtiön sisällä että sidosryhmien kanssa.
Avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuvat läpi koko organisaation - tiedon kulussa, kokouskäytännöissä, päätoimintojen
yhteistyössä, osallistumisessa. Jokainen tietää roolinsa ja
vastuunsa, ja jokainen on tärkeä. Yhdessä olemme LSJH.
Vuosi 2016 oli fuusioituneen yhtiön toimintojen yhtenäistämisen aikaa. Yhtiön vuosikello, toimintasuunnitelmat, ohjeistukset ja kokouskäytännöt ohjaavat ja rytmittävät toimintaa hallituksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi kohti
yhteisiä päämääriä.
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Omistajakunnat ohjaavat LSJH:n toimintaa yhtiökokouksessa edustajiensa kautta. Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus
vastaa yhtiön strategisesta suunnittelusta.
Vuonna 2016 pidettiin varsinainen yhtiökokous ja hallitus kokoontui kahdeksan kertaa.
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
Jaskari, Jarmo Järviö ja Jörgen Hermansson. 
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Monipuolinen yhteistyökumppani
LSJH:SSA KEHITYS lähtee halusta tehdä asioita parem-

min. Olemme ylpeitä ammattitaidostamme. Haluamme
olla mukana kehittämässä uutta sekä jakamassa tietoa ja
kokemuksia muille.
LSJH:lla on laaja yhteistyöverkosto ja yhtiö toimii
koordinaattorina useissa kehittämishankkeissa. Tuomme
eri toimijoita yhteen, sillä uskomme siihen, että yhteistyöllä saadaan aikaan uusia ideoita ja luodaan innovatiivisia ratkaisuja. Kehitystyöllä rakennetaan tulevaisuuden
peruspalveluja.
LSJH on myös merkittävä alueellinen työllistäjä, koska
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suurin osa yhtiön järjestämistä palveluista ostetaan aliurakoitsijoilta kilpailuttamalla.
LSJH:n vastuulla on jätehuollon palvelujen toteuttaminen. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vastaa
puolestaan jätehuollon viranomaistehtävistä. Kummallakin
on selkeästi erilliset tehtävät, mutta päämäärä on sama.
Arvostamme hyvää yhteistyötä kaikkien yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
Vuonna 2016 laadittiin toimialueen kuntien yhteinen
jätehuoltopoliittinen ohjelma vuosille 2017–2022. 
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Sertifioitu johtaminen
LSJH:N JOHTAMISJÄRJESTELMÄ perustuu laatu- (SFS

9001:2015), ympäristö- (SFS 14001:2015) sekä työterveysja turvallisuusstandardeihin (OHSAS 18001:2007). Niiden
mukaisesti sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Sertifikaatit kattavat yhtiön kaikki liiketoiminta-alueet - jätteen vastaanoton ja käsittelemisen, jätteiden
keräyksen ja kuljetuksen, jäteneuvonnan - sekä niihin
liittyvät, tukiprosesseina toimivat sisäiset palvelut.
Yhtiön hallitus päättää strategisista päämääristä ja tavoitteista. Näiden pohjalta päätoiminnot laativat vuosittain
toimintasuunnitelmat, jotka toteuttavat asetettuja tavoitteita. Yhtiön pääprosessit (jätteen vastaanotto ja käsittely,
jätteiden kuljetus ja keräily sekä jäteneuvonta) tuottavat
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suoraan palveluja asiakkaille. Muiden yhtiön toimintojen
tehtävänä on tuottaa sisäisiä palveluja ja tukea näin osaltaan asiakkaille tuotettavia palveluja.
Toimintaa katselmoidaan useissa eri tilanteissa läpi
vuoden. Riskit ja mahdollisuudet kartoitetaan ja arvioidaan
suunnitteluvaiheessa, ja niitä seurataan toteutumisvaiheessa. Yhtiöllä on sähköinen palautejärjestelmä, joka
osaltaan auttaa kehittämään toimintaa entistä palvelevammaksi sekä yhtiön työntekijöille että asiakkaille.
Marraskuussa 2016 Inspecta Oy teki järjestelmän
laajennusarvioinnin, jonka myötä entisen Rouskiksen toiminnot sisällytettiin sertifikaatteihin. Sisäisiä arviointeja
tehtiin 13 kpl. 
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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

Asiakaspalvelu
LSJH:N ASIAKASPALVELUHENKILÖSTÖ kohtaa asiakkaita

kasvokkain, puhelimitse tai sähköpostitse neljässätoista
omassa palvelupisteessä: neljässä jätekeskuksessa, kahdeksalla lajitteluasemalla sekä Turun ja Salon toimistoissa.
Lisäksi palveluja tarjotaan yhteistyökumppaneiden ylläpitämissä toiminnoissa, kuten neljässä kierrätyskeskuksessa
ja apteekeissa sekä urakoitetuissa kiertävissä keräyksissä,
Yrjö- ja Siira-autoissa sekä saariston laivakeräyksissä. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella jäteastioiden
tyhjennyksiä hoitavat noin 30 jätekuljettajaa, jotka ovat
LSJH:n kilpailuttamien kuljetusliikkeiden palveluksessa.
Ympäristöneuvojat opastavat lisäksi seudun asukkaita
lukuisissa jäteneuvontatilaisuuksissa.
ASIAKASPALVELUA PUHELIMITSE JA SÄHKÖISESTI

Palveluneuvojat opastavat puhelimitse ja sähköpostilla
seudun asukkaita suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
Yhtiön palvelunumero 0200 47470 toimii myös yhtiön
vaihteena. Vuonna 2016 asiakaspalvelussa vastattiin yli 17
300 puheluun. Sähköisiä yhteydenottoja, joita lähetetään
sähköpostitse ja kotisivujen sähköisillä lomakkeilla, oli
vuoden aikana yli 8 400 kpl.
Palveluneuvojat vastaavat moninaisiin jätehuoltokysymyksiin ja palvelutarpeisiin. LSJH:n organisoiman
jätteenkuljetuksen alueelta tulevat asiakkaiden yhteydenotot koskevat usein jäteastian tyhjennyssopimuksen
tekoa, tyhjennysvälin tai astiakoon muuttamista, uuden
jäteastian hankintaa ja toimittamista tai laskutusosoitteen
muuttamista. Jätelaskun sisällön tulkintaa kaivataan myös
ajoittain. Usein asiakkaamme kaipaavat myös lajitteluneuvontaa, tietoa kiertävistä keräyksistä ja erilliskeräyksistä,
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hintatietoja tai apua viranomaisasioissa, kuten kompostointi-ilmoituksen teossa, jätemaksun kohtuullistamishakemuksessa tai maksumuistutuksen laatimisessa.
OPASTUSTA JA APUA LAJITTELUASEMILLA
JA JÄTEKESKUKSISSA

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla tarjotaan asiakkaille monipuolista ja konkreettista jäteneuvontaa muun muassa jätteiden lajittelusta ja
käsittelystä. Jäteasemanhoitajat auttavat myös konkreettisesti jätekuormien purussa ja lajittelussa.
Jätteen vastaanoton ammattitaitoinen henkilökunta on
saanut runsaasti positiivista palautetta asemien asiakkailta:
”Asioinpa mihin tahansa aikaan toimipisteessänne, on
vastassa aina todella ystävällisiä ja positiivisia ihmisiä. Apu
ja neuvot ovat lähellä, parasta asiakaspalvelua Turussa!!!
Mistä olettekaan helmenne poimineet :D”
”Kohtasin viisi ihmistä käyntini aikana. Asiakaspalvelu
oli aivan uskomattoman hyvää. Jokainen henkilö oli erittäin ystävällinen, hymyilevä ja palvelualtis.
Haluan näin kiittää palvelusta ja todeta, että teille
kannattaisi monen palveluyrityksen tehdä vierailu ja ottaa
opiksi.”
Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla oli vuonna 2016
noin 228 000 asiakastapahtumaa. Kasvua edellisvuoteen
tuli noin 6 %.
LAADUKASTA PALVELUA

Asiakaspalvelun laatua seurataan moninaisin keinoin.
Laajempia asiakastyytyväisyystutkimuksia tehdään kahden
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vuoden välein. Niissä kartoitetaan palvelupisteistä kertyneitä asiakaskokemuksia sekä tiedustellaan tiedonjakokanavien toimivuutta ja niihin liittyviä toiveita. Aiemmin
tutkimukset toteutettiin erikseen Turun ja Salon seuduilla.
Seuraavaksi laaditaan ensimmäinen koko LSJH:n toimialuetta koskeva asiakastyytyväisyystutkimus.
TOYME

Asiakaspalautteita kirjataan JHL-Win asiakashallintajärjestelmään ja ToyMe -palautejärjestelmään käsittelyä varten,
osa hoidetaan asiakaskontaktin aikana. Kaikki asiakaspalautteet käsitellään nopealla aikataululla.
Vuoden 2016 aikana asiakaspalautteita on kirjattu
ToyMeen 157 kpl.
Asiakasreklamaatioita on ollut vajaa puolet kaikista
kirjatuista asiakaspalautteista. Neljännes niistä on koskenut kierrätys- ja aluekeräyspisteitä sekä keräystempauksia.
Pakkausten tuottajavastuun myötä poistuneet ja siirtyneet
pisteet aiheuttivat harmitusta ja epätietoisuutta. Myös
pisteiden roskaantumisista ilmoitettiin. Seuraavaksi eniten
on ollut epäselvyyksiä lajitteluasioissa. Kolmannella sijalla
on laskutukseen ja tiedottamiseen liittyvät asiat ja neljän-
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neksi listalla ovat hinnat.
Asiakaspalautteiden käsittely on ollut nopeaa ja lähes
aina asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä asian ratkaisuun.
Asiakas on osattu kohdata hyvin vaikeissakin tilanteissa.
Päätoimintojen välisissä palavereissa varmistetaan, että
yhtiön asiakaspalvelu on yhtenäistä.
Kuntien järjestämän jätteenkuljetuksen laatu varmistetaan jo kilpailutusvaiheessa. Tarjouspyynnöissä on kriteerit, joissa määritellään autojen euroluokituksia, varusteita
ja ympäristöä huomioivia vaatimuksia. Kuljettajilta vaaditaan esimerkiksi taloudelliseen ajoon ja työturvallisuuteen
liittyviä koulutuksia. Urakan hoitoa seurataan vuosittaisissa laatupalavereissa sekä autojen ja niiden varustusten
katselmuksissa. Käytössä on bonusjärjestelmä, joka ohjaa
korkealaatuisen työn toteutukseen. Yhtiön käytössä on ajonohjausjärjestelmät, joiden kautta kuljetuspalveluneuvojat
voivat reaaliaikaisesti seurata tyhjennysten toteutumista.
Alue- ja kierrätyspisteiden siivouksissa käytetään omien
huoltopartioiden lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita.
Mobiilin lajitteluaseman SIIRAN ja vaarallisten jätteiden
YRJÖ-autojen palvelut ostetaan myös ulkopuolisilta kuljetusurakoitsijoilta. 
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JÄTENEUVONTA JA VIESTINTÄ

Neuvonnan keinoin kohti
kestävämpää kulutusta
Jäteneuvonta kannustaa asukkaita ja julkisen puolen
työntekijöitä kestävään kuluttamiseen ja tehokkaaseen
jätteiden syntypaikkalajitteluun. Vuonna 2016 tavoitettiin
kasvokkain reilut 15 000 seudun asukasta, joista lapsia ja
nuoria oli vajaa puolet. Neuvontatilaisuuksien teemana
oli tänä vuonna erityisesti biojätteiden lajittelu. Suosittu
aihepiiri tilaisuuksissa on vuodesta toiseen lajittelu ja jätehuollon käytännöt. Neuvontatunneista noin 30 % keskittyi
yksinomaan jätteen synnyn ehkäisyyn.
Tilaisuuksissa tehtävää jäteneuvontaa ostettiin oman
työn lisäksi Turun Ekotorilta ja Liedon Kisällikellarilta.
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Neuvonnan yhteistyökumppaneita olivat myös muun muassa Arkea, Livia, Motiva Takaisin luontoon –ohjelmasarja,
Turun AMK, Turun Ekotukitoiminta ja Yrityskylä.
Kaikille seudun lapsille halutaan tarjota osallistuminen neuvontaan vähintään kaksi kertaa peruskoulun
aikana. Alakouluissa 3-4 -luokkalaiset pohtivat kestäviä
kulutusvalintoja neuvojan johdolla syntymäpäiväkutsujen
merkeissä. Kahdeksasluokkalaiset tutustuvat jätehuoltoon
kiertoajelulla, jossa vieraillaan jätehuollon toimipaikoissa
ja toiminnallisessa näyttelyssä.
Työpaikkakoulutuksissa neuvonta painottui työpaikan
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toimivaan jätehuoltoon ja pakkausmuovin kierrätykseen.
Neuvojat osallistuivat vuonna 2016 myös 70 yleisötapahtumaan, joissa pääteemoja olivat biojätteen lajittelu
sekä laajentuneet lajitteluasemapalvelut. Paljon yleisöä
tavoitettiin esimerkiksi Salon messuilla tammikuussa ja
Rakenna ja sisusta - messuilla Turussa helmikuussa.
YHTEISTYÖKUMPPANIT KOOTTIIN HÄVIKKIKARNEVAALEILLE

Vuoden päätapahtumaksi muodostui Parasta ennen ja
jälkeen – Hävikkikarnevaali, jota juhlittiin Turun kävelykadulla 3.9. Tapahtuman tavoitteena oli kannustaa kuluttajia
iloisessa karnevaalihengessä resurssitehokkuuteen ja näkemään materiaaleissa uusia mahdollisuuksia. Teemoina
olivat erityisesti ruokahävikki ja tekstiilit. Mukana oli useita toimijoita, ja kuluttajilla oli mahdollisuus nähdä, kuulla
ja kokea, mitä kiertotalous käytännössä voi tarkoittaa. Kävelykadulla maisteltiin herkullisia ”Roskakalapurilaisia” ja
hävikkihedelmistä tehtyjä smoothieita. Omenanvaihtopisteellä jaettiin pihojen ylimääräisiä aarteita, ja eri toimijat
tarjosivat puuhaa ja tietoa esimerkiksi kaupunkiviljelystä,
sienten kasvatuksesta, kouluruuasta ja vaatehuollosta.
Tapahtuma oli osa valtakunnallista Saa syödä! -kampanjointia. Rinnakkaiset tapahtumat järjestettiin samana
päivänä myös Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa, ja
niitä markkinoitiin yhteisen teeman alla. Tapahtumien
valtakunnallinen koordinaattori on MOTIVA. Tapahtuma oli
myös samalla osa valtakunnallisen Hävikkiviikon ohjelmaa.
Turun tapahtuman järjesti Lounais-Suomen jätehuolto
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
TULIKO SINUSTAKIN BURU?

Kun biojätteiden lajittelu jätehuoltomääräysten muutoksen myötä käynnistyi monissa taloyhtiöissä vuoden 2016
alussa, Buruja – eli biojäteguruja – oli tavoitteena synnyttää seudulle sankoin joukoin. Alkuvuodesta Facebookissa
starttasi tietovisa, joka jatkui kampanjana koko kevään
ja kesän erilaisissa tapahtumissa ja medioissa. Buru tuli
koteihin radiokampanjana ja kuntien kesämarkkinoille
hauskana visailuna. Biojätetietoa jaettiin sekä asukkaille
että taloyhtiöille verkkosivuilla, ja isännöitsijät saivat myös
kohdennettua tietoa keräyksestä ja tarkoitusta varten
tuotetuista tiedotusmateriaaleista sähköisen uutiskirjeen kautta. Oman asukaslehden lisäksi muulle medialle
tarjottiin taustatietoa tiedotteiden, artikkeleiden ja kuvien
muodossa. Kampanjan tunnuksena toimineet humoristiset
biojätehahmot seikkailivat niin nettibannereissa, julisteissa, lasten väritystehtävissä kuin paikallisliikenteen bussien
istuinselkänojissa ja kylkiteippauksinakin.
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HUOMISELLE -LEHTI OPASTAA KOTONA

Koteihin syksyllä ja keväällä jaettava Huomiselle-lehti
sisältää vakiona lajitteluohjeaukeaman ja LSJH:n palvelupisteiden yhteystiedot. Kevään lehdessä on mukana
myös kiertävien keräysten aikataulut. Lehden artikkeleissa
pääsevät alueen asukkaat kertomaan omia kokemuksiaan
kestävästä kuluttamisesta ja jätteiden lajittelusta. Kevään
2016 lehdessä Marjo Johansson kertoi vinkkejään sujuvan biojätteen lajittelun järjestämisestä ja Tähtiä nolla
-kilpailun voitokkaat Meritalon koululaiset lautastähteiden
vähentämisestä. Tekstiilien kierrätyksestä innostunut
Salonius-Lahtisen perhe avasi oven elämäänsä syksyn
lehdessä.
TIEDOTUS TUKEE NEUVONTAA JA PALVELUJA

Mediatiedotteilla ja sosiaalisen median kautta tiedotettiin vuonna 2016 muun muassa asemien muuttuneista
aukioloista, kierrätyspisteverkoston muutoksista, haravointijätteen maksuttomasta vastaanotosta asemilla, kevään ja
kesän jätteiden keräyskampanjoista mantereella ja saaristossa sekä neuvonnan koululaiskiertoajeluista ja syyskuussa Turun kävelykadulla järjestetystä Hävikkikarnevaalit
-tapahtumasta. Tärkeä uutisaihe oli lisäksi poistotekstiilien
kierrätykseen liittyvä Tekstiili 2.0 –hanke ja tekstiilien maksuton vastaanotto LSJH:n lajitteluasemilla.
Kuntien ja kaupunkien koteihin jakamiin tiedotteisiin
kirjoitettiin artikkeleita muun muassa saariston erilliskeräyksistä, lajitteluasemien palveluista sekä Yrjö- ja Siira-auton kierroksista. Vuoden 2017 alussa käyttöön otettu
perusmaksu on kuluvana vuonna laajasti esillä kuntatiedotteissa.
SOMESSA TIETOA TAPAHTUMISTA

Facebook on osoittautunut tehokkaaksi viestintäkanavaksi.
Etenkin tiedot jätteiden erilliskeräyksistä ja tapahtumista
keräävät tykkäyksiä, ja niitä jaetaan ahkerasti eteenpäin.
Facebookissa tykätyimmät ja jaetuimmat aiheet olivat
muun muassa haravointijätteen keräys, Siiran kierrokset, Aurajoen siivoustempaus, saariston laivakeräys sekä
Biojätteen tunnistuskilpailu, eli Buru-kisa. Vuoden lopulla
erittäin tykättyjä olivat LSJH-adventtijulkaisut, joissa suosituista joululauluista tuunattiin jätehuoltoon ja lajitteluun
sopivat säkeistöt.
LSJH:n oma Instagram-tili otettiin käyttöön syyskuussa
2016, ja kanavan kautta jaettiin syksyn ja talven aikana
kuvia muun muassa neuvontatapahtumista ja Euroopan
jätteen vähentämisen viikon #fiksupakkaus -kampanjasta.
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VERKKOSIVUT PALVELEVAT

Verkkosivuilta etsitään eniten palvelupisteiden tietoja,
joten avoinna olevat lajitteluasemat löytyvät heti etusivulta. Lajittelun tietopankkia, jätteiden ABC:tä, kehitettiin
selkeämmäksi saatujen asiakaspalautteiden pohjalta. Nyt
käyttäjä voisi hakea tietoa niin sana- kuin jätelajihakuna.
Sivustolle rakennettiin samalla jätelajikohtaiset lajitteluohjesivut. Kesällä 2016 avatusta Tilaamosta voi ladata tai
tilata oppaita, tarroja ja muita materiaaleja.

LSJH:N VUOSIKATSAUS 2016
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Jätehuolto kiinteistöillä
ASUINKIINTEISTÖJEN JÄTTEET noudetaan kahdella eri ta-

valla LSJH:n toimialueella. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH kilpailuttaa jätteenkuljettajan alueella,
ja asukas tilaa jäteastian tyhjennyksen LSJH:n asiakaspalvelusta. Jäteastian tyhjennyshinnat perustuvat jätehuoltolautakunnan määräämään jätetaksaan. Kiinteistön haltijan
järjestämässä kuljetuksessa asukas tai isännöitsijä tilaa
jäteastioiden tyhjennyksen alueella palvelua
tarjoavilta jätteenkuljettajilta. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteenkuljettaja
laskuttaa asiakasta palvelusta
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oman hinnastonsa mukaan.
LSJH:n toimialueella on yhteensä noin 128 500 asuinkiinteistöä, 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
jäteastia on oltava käytössä touko–syyskuun aikana. Kerros- ja rivitaloissa on lisäksi oltava astiat
kierrätettäville jätteille jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
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Kunnan järjestämä jätteenkuljetus
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä oli vuonna
2016 noin 77 500 asukasta ja 42 700 kiinteistöä. Jäteastiatyhjennyksiä oli 551 996 kpl. Hankalien kulkuyhteyksien
päässä olevilla alueilla kuten saaristossa, jätteet kerätään
aluekeräyksenä yhteisistä jäteastioista. LSJH ylläpitää
aluekeräyspisteitä päivittäiselle talousjätteelle Kemiönsaaressa, Maskussa, Naantalissa ja Paraisten saaristossa. Osa
aluekeräyspisteiden tyhjennyksistä hoidetaan huolto- ja
yhteysaluksilla.
Kunnan järjestämä ns. paikkaava kiinteistökohtainen keräys päättyi jätehuoltolautakunnan päätöksellä
Salon Kiskossa 31.8.2016 ja Sauvossa sekä Paimiossa
31.12.2016.
Vuonna 2016 polttokelpoisen jätteen keräys kilpailutettiin Kemiönsaaressa. Uusia, vuonna 2015 kilpailutettuja
urakoita käynnistettiin 3 kpl. Niitä olivat koko alueen kattava bio- ja hyötyjäteurakka sekä polttokelpoisen jätteen urakat Nousiaisissa ja Mynämäellä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on tällä hetkellä 25 urakkaa, joita hoitaa
11 kuljetusurakoitsijaa: Lassila & Tikanoja Oyj (Turun ja
Tammisaaren yksiköt), Suez Suomi Oy, Kiinteistöhuolto M.
Valkama, Turun Seudun Hyötykuljetus Oy, Lindqvist Trans,
RenoNorden Oy, H.Koskinen Oy, Cedde Trans Kb, F:ma
Transport F. Lindholm ja Transport Sundman Ab Oy. Näiden
lisäksi saarien jätepistetyhjennyksiä hoitaa F:ma Patrik
Johansson, Jarl Lindroth sekä Pidä Saaristo Siistinä ry.
Kunnan järjestämän jätteen kuljetuksen alueella on
mahdollista ostaa astia ja astian toimituspalvelu. Lisäksi
LSJH vuokraa jäteastioita. Vuonna 2016 LSJH toimitti kiinteistöille noin 440 jäteastiaa.
Jätemaksulaskuja lähetettiin yhteensä 138 663, joista
perusmaksuja oli reilu 34 000 kpl (Salo, Sauvo, Paimio,
Kemiönsaari).

koskee kiinteistöjä, joissa on 20 tai enemmän huoneistoa,
ja alueista vain Kaarinaa, Lietoa, Raisiota, Turkua sekä
kanta-Maskua, kanta-Naantalia ja kanta-Paraista. Salossa,
Paimiossa, Sauvossa ja Kemiönsaarella biojätettä on jo
erilliskerätty toistakymmentä vuotta. Tällä alueella velvoite
koskee kiinteistöjä, joissa on 5 tai enemmän huoneistoa.
Vuonna 2016 erilliskerätyn biojätteen kokonaismäärä
oli noin 7 600 tonnia. Vuonna 2015, ennen Turun alueen
erilliskeräysvelvoitetta, määrä oli 5 000 tonnia, joten
nousua biojätteen määrässä oli yli 50%. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kunnissa suoritettiin lähes 14 000
biojätetyhjennystä vuoden 2016 aikana.
Biojätteen tehostunut lajittelu näkyi myös jätteen koostumustutkimuksissa. Polttokelpoisen jätteen joukossa olevan biojätteen osuus oli syksyllä 2016 tehdyssä tutkimuksessa laskenut selvästi aiempaan tutkimukseen verrattuna.
Elintarvikeperäistä biojätettä oli rivi- ja kerrostaloalueilta
kerätyssä jätteessä 5-8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin
kevään 2015 tutkimuksessa.
NAANTALIN JA MASKUN
ALUEKERÄYSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS

Naantalin ja Maskun kunnissa vuonna 2016 tehdyssä
uudistuksessa siirryttiin aluekeräyksestä pääosin kiinteistökohtaiseen jätteen keräykseen. Jätteen aluekeräysastiat
palvelevat nyt pääasiassa saarikiinteistöjä, joihin ei pääse
autolla. Kiinteistökohtaisen ja aluekeräyksen alueet määritettiin kartalla Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräyksien hyväksymisen yhteydessä.
Muutos vähensi aluekeräyspisteiden roskaantumista.
Roskaantumista hillitsi myös pisteiden lukitseminen ja
runsas tiedottaminen. Polttokelpoisen jätteen määrä myös
pieneni, koska remonttijätteet päätyivät useammin niille
kuuluvaan vastaanottoon eli lajitteluasemille, kiertävään
Siira-autoon ja jätekeskuksiin.

BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYS KÄYNNISTYI TURUN SEUDULLA

HAJA-ASUTUSALUEEN LIETEHUOLTO

Biojätteiden erilliskeräys aloitettiin Turun alueella
1.1.2016. Samalla kaatopaikkajätteen erilliskeräys lopetettiin. Turun alueella biojätteen erilliskeräysvelvoite

Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen
sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja
umpisäiliöt tarvittaessa. Tämä koskee myös kesämökkien
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lietekaivoja. Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteet
kuljetetaan ulkosaaristoa lukuun ottamatta kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena ja lietekaivojen tyhjennyksistä
sovitaan LSJH:n kanssa. Muissa kunnissa ja Kemiönsaaren
ulkosaaristossa asukkaat sopivat tyhjennyksistä valitsemansa lietteenkuljettajan kanssa.
Sako- ja umpikaivojen tyhjennysalueella on Kemiönsaaren pääsaarella, Rosala-Hiittisissä ja Högsårassa yhteensä
2 230 kiinteistöä. Vuonna 2016 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 jätehuoltokartoitukset, raportointipalvelut, konsultoinnin sekä koulutus- ja
materiaalipalvelut.
Jätehuoltokartoituksia tehtiin vuonna 2016 kaikkiaan
17 kiinteistössä julkisella puolella. Niissä tarkasteltiin
kiinteistöjen jätehuollon määräystenmukaisuutta, kustannustehokkuutta ja työturvallisuutta. Kiinteistöt saivat
selvät toimenpidesuositukset havaittujen kehittämiskohtien kuntoon saattamiseksi.
Pakkausmuovien keräyskokeilu aloitettiin 12 Turun
Arkean laitoskeittiössä sekä Kaarinan terveyskeskuksessa.
Kokeilussa selvitetään keittiöistä syntyvän muovijätteen
määrää ja laatua, sekä etsitään toimivia ratkaisuja pakkausmuovin keräyskäytäntöihin. Kokeilu jatkuu vuonna 2017.
Vuoden 2016 lopulla sähköisessä asiakasraportoinnissa
oli mukana noin 300 julkista kiinteistöä.

Talkoolavat, remppakärryt
ja noutopalvelu
LSJH vuokraa talkoolavoja kodin ja pihan siivous- ja
remonttikohteisiin. Lavat on mahdollista jakaa kolmeen
lokeroon, jolloin lajittelu tehostuu ja asiakas voi säästää
jätekustannuksissa. Vuonna 2016 talkoolava toimitettiin
70 eri kohteeseen. Kotitaloudet voivat vuokrata myös peräkärryn LSJH:n lajitteluasemilta.
Kotitaloudet voivat tilata noutopalvelun lajitteluasemalle toimitettaville suurille esineille ja valmiiksi pakatuille jätteille. Jätteet noudetaan pakettiautolla asiakkaan
luota. Vuonna 2016 noudettiin suurikokoisia jätteitä ja
muuta valmiiksi pakattua jätettä pakettiautolla yhteensä
181 kertaa. 

LSJH:N VUOSIKATSAUS 2016
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Jätteen vastaanottopalvelut
LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLOLLA on 12 monipuolista

jätekeskusta ja lajitteluasemaa, jonne asukkaat voivat
tuoda kaikki ne jätteet, joita ei voi laittaa kodin jäteastiaan.
Haja-asutusalueella lajitteluasemapalveluita täydentää
kiertävä Siira-auto.
Vaarallisia jätteitä vastaanottavat lajitteluasemien
lisäksi Yrjö Ympäristöauto ja neljän kierrätyskeskuksen
yhteydessä olevat kontit sekä Akseli Kiinteistöpalvelujen
Varissuon vastaanottopiste. Lääkejätteet voi viedä apteekkeihin. Kesäaikaan on lisäksi saaristossa laivakeräyksiä.

LSJH:N VUOSIKATSAUS 2016

Paperi ja pakkausjätteet kierrätetään pääosin kiinteistöjen
erilliskeräyksillä sekä Rinki-ekopisteiden ja LSJH:n kierrätyspisteiden kautta.
JÄTEKESKUKSET JA LAJITTELUASEMAT

Suurten jäte-erien vastaanottopalvelut on keskitetty jätekeskuksiin, joissa on jätteiden vastaanoton lisäksi jätteiden
käsittelytoimintoja. Keskukset ovat Isosuon jätekeskus
Raisiossa, Korvenmäen jätekeskus Salossa, Rauhalan
jätekeskus Paraisilla ja Topinojan jätekeskus Turussa.
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Polttokelpoisen jätteen ja erilliskerätyn biojätteen kuormat
vastaanotetaan Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa,
joissa jätteet kuormataan rekkoihin ja toimitetaan hyödyntämislaitoksiin.
Kotitalouksia sekä muita pienasiakkaita palvellaan jätekeskusten yhteydessä olevilla lajitteluasemilla ja kahdeksalla erillisellä lajitteluasemalla. Erilliset lajitteluasemat
sijaitsevat Tarvasjoella, Houtskarissa, Kemiönsaaressa,
Korppoossa, Paimiossa, Perniössä, Yläneellä ja Utössä.
Siira eli pyörillä liikkuva lajitteluasema palvelee alueilla, joista on pitkä välimatka LSJH:n kiinteisiin palvelupisteisiin. Siiran vastaanottomaksut ovat samat kuin LSJH:n
kiinteillä lajitteluasemilla. Vuonna 2016 Siiran palveluja
käytti 475 asiakasta.
Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla jätteet lajitellaan
jopa 30 eri jakeeseen. Niistä suurin osa voidaan kierrättää
materiaalina tai hyödyntää muulla tavalla. Vastaanotetut
jätteet kuljetetaan asemilta eteenpäin hyödynnettäväksi ja
käsiteltäväksi. Vuonna 2016 astiakeramiikan keräys laajeni
kaikille LSJH:n asemille. Uutena jakeena valikoimaan tuli
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poistotekstiilit. Turun ja Salon seudulla jätteiden vastaanottovalikoimissa oli aiemmin pieniä eroja, mutta yhtenäiset
palvelut saatiin käyttöön vuoden 2016 alussa.
VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTO

Jätekeskusten ja lajitteluasemien lisäksi vaarallisia jätteitä
vastaanottavat kunnissa kiertävä Yrjö Ympäristöauto ja
LSJH:n yhteistyökumppanit, Liedon Kisällikellari, Kaarinan kierrätyskeskus, Raision ja Turun Ekotorit sekä Akseli
Kiinteistöpalvelut Turun Varissuolla. LSJH tekee yhteistyötä
apteekkien kanssa kotitalouksien lääkejätteiden vastaanotossa. Vaarallisia jätteitä kerätään lisäksi saariston
laivakeräyksissä.
Vaaralliset jätteet otetaan asukkailta vastaan maksutta.
Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin ja toimitettiin käsiteltäväksi vuonna 2016 yhteensä noin 610 tonnia. Suurin osa
vaarallisista jätteistä tuodaan lajitteluasemille. Yrjö-auto
keräsi 118 pysähdyspaikassaan kotitalouksien vaarallisia
jätteitä yhteensä 35 tonnia ja saariston laivakeräyksessä
niitä kertyi 3,4 tonnia.

19

Palvelut

LAIVA SAARISTOSSA JA LAVAT MANTEREELLA

Laivakeräykset LSJH järjestää yhteistyössä Pidä Saaristo
Siistinä ry:n kanssa. Kesällä 2016 laiva keräsi metalliromua
24 840 kiloa, sähkölaitteita 3320 kiloa, akkuja 1800 kiloa
ja muita vaarallisia jätteitä 1600 kiloa. Autoromuja saatiin
talteen 3 980 kilon edestä. Remonttijätteitä kerättiin
suursäkeillä ja niitä kertyi 1 580 kiloa. Suursäkkikeräys oli
maksullinen, muut edellä mainitut jätteet maksuttomia.
Vuosia saaristossa kiertänyt m/s Roope -alus on jäänyt
lisääntyvien jätemäärien myötä liian pieneksi. PSS:n uusi
huoltoalus, jonka jätehuoltokaluston suunnitteluun myös
LSJH on osallistunut, valmistuu toukokuussa 2017.
Mantereella on kerätty metallia ja sähkölaitteita lavakeräyksinä. Vuonna 2016 saatiin talteen sähkölaitteita 43
230 kiloa ja suuria kodinkoneita 17 950 kiloa sekä sekapeltiä yli 89 620 kiloa. Valitettavasti mantereen lavakeräysten
yhteydessä havaittiin huomattavia väärinkäytöksiä, joten
niitä ei järjestetä enää vuonna 2017. Keräysten tilalle
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ollaan suunnittelemassa korvaavaa toimintaa.
KIERRÄTYSPISTEET

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan kuluttajapakkausten
tuottajavastuu, jolloin pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoite siirtyi kunnilta pakkausten tuottajille eli käytännössä
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle. LSJH tehosti ja
uudisti tämän vuoksi ylläpitämäänsä kierrätyspisteverkostoa. Kierrätyspisteet, joita oli vuoden lopussa 99 kpl,
sijaitsevat pääsääntöisesti siellä, missä Rinki-ekopisteitä ei
ole. Lisäksi LSJH:lla on yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä
ry:n kanssa 45 kierrätyspistettä Paraisten ja Kemiönsaaren
ulkosaaristossa.
LSJH:n kierrätyspisteillä kerätään lasipakkauksia ja
metallia sekä paperin tuottajayhteisön, Paperinkeräys Oy:n
toimesta paperia. Pisteiden siisteydestä huolehditaan siivouskäynneillä, joita tehtiin vuonna 2016 yhteensä 3 650.
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Jätteen käsittely ja hyödyntäminen
JÄTTEET KIERRÄTETÄÄN tai hyödynnetään energiana

mahdollisimman tehokkaasti. LSJH vastaanotti jätteitä
vuonna 2016 yhteensä 361 000 tonnia. Jätettä sijoitettiin
kaatopaikalle vain 9 400 tonnia, mikä on 0,03 % vastaanotetun jätteen määrästä. Materiaalihyödynnetyn jätteen
osuus vastaanotetuista jätteistä oli noin 67 %. Siitä suuri
osa muodostui maa- ja kiviaineksista, jotka hyödynnettiin
kaatopaikan rakenteissa.

Yhdyskuntajätteen
hyötykäyttö yli 98 %
LSJH vastaanotti ja keräsi vuonna 2016 yhdyskuntajätteitä
yhteensä noin 131 115 tonnia ja niiden hyödyntämisaste oli
yli 98 %. Hyödyntämiskelvoton osuus, noin 1 840 tonnia,
sijoitettiin kaatopaikalle.
Muun muassa pakkausten tuottajavastuun myötä suuri
osa erilliskerätyistä materiaaleista kulkee kiinteistöiltä
ja keräyspisteistä suoraan kierrätysketjuun, joten niiden
määrät eivät kirjaudu LSJH:n tilastoihin. Varsinais-Suomen
ELY-keskus on arvioinut, että Lounais-Suomessa asumisesta ja julkisesta toiminnasta syntyneestä yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin materiaalina 41 % vuonna 2014.
Kierrätyksen osuus oli 31 % ja biologisen hyödyntämisen
10 %. Kiinteistökohtaiset erilliskeräykset ovat sen jälkeen
lisääntyneet ja pakkausmateriaaleja on kerätty entistä
laajemmin Rinki-ekopisteissä, joten kierrätyksen voidaan
arvioida edelleen kasvaneen vuoden 2014 tilanteesta.
Myös biojätteen hyödyntäminen on lisääntynyt nopeasti
Turun kaupunkiseudulla biojätteen erilliskeräyksen laajen-
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nuttua suurkeittiöistä ja kaupoista vähintään 20 huoneiston taloyhtiöihin.
Arviota materiaalihyötykäytön lisääntymisestä tukevat
myös LSJH:n teettämät polttokelpoisen jätteen koostumustutkimukset vuosilta 2015 ja 2016. Tutkimusten mukaan
lasi- ja kartonkipakkauksia sekä metallia kierrätetään
yhtiön toimialueella aiempiin tutkimuksiin ja valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna yhä enemmän.
LSJH vastaanotti erilliskerättyä biojätettä vuonna
2016 noin 7 500 tonnia, mikä oli noin 50 % edellisvuotta
enemmän. Biojätteet toimitetaan Biolinja Oy:n biokaasulaitokseen, jossa niistä tuotetaan energiaa ja ravinteita.
Ne polttokelpoiset jätteet, joille ei löydy vielä toistaiseksi
kierrätysväylää, hyödynnetään energiana. LSJH toimitti
vuoden 2016 aikana polttokelpoista jätettä ja sekajätettä
Vantaan, Riihimäen, Vaasan ja Tukholman jätevoimaloihin
yhteensä reilut 90 000 tonnia. Jätteiden siirtokuljetukset
kotimaassa ostetaan Kuljetus ja Maansiirto Viidalta, ulkomaan viennin hoitaa Gemifin Oy.
LSJH ON MUKANA LOUNAISEN
SUOMEN HANKINTARENKAASSA

Lounais-Suomen Jätehuolto on yksi Lounaisen Suomen
Hankintarenkaan muodostavasta neljästä jätelaitoksesta.
Hankintarengas on perustettu vuonna 2013 huolehtimaan
sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämisen palveluhankinnasta koko lounaiseen Suomeen. LSJH:n lisäksi hankintarenkaaseen kuuluu Loimi-Hämeen Jätehuolto, Rauman
Seudun Jätehuoltolaitos ja Porin jätehuolto.
Hankintarengas huolehtii noin 730 000 asukkaan
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sekajätteen ja polttokelpoisen jätteen hyödyntämispalvelun hankinnasta. Hankintarengasta johtaa jätelaitosten
johdosta koostuva johtoryhmä. Hankintarenkaan käytännön asioita suunnittelee ja toteuttaa hankintarenkaan
logistiikkapäällikkö sekä hankintarenkaan jätelaitosten
työntekijöistä muodostettu työryhmä. Työryhmä suunnitteli
yhteistyössä suunnittelutoimiston kanssa työturvallisuutta
parantamaan kuormantarkastustelineet, joita voi käyttää
kuormien peitteiden kiinnittämisessä. Teline rakennettiin
loppuvuonna Turkuun Topinojan jätekeskukseen.
Vuonna 2016 hankintarengas kilpailutti sekalaisen
yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun välivuosille
2018-2019 (optio 2020). Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueelta lähtee vuodesta 2018 alkaen polttokelpoista jätettä energiahyötykäyttöön Riihimäen Ekokemin jätevoima-
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laan, Kotkaan Kotkan Energia Oy:n voimalaan, Tukholman
Fortum Värme AB:n voimalaan ja Tallinnaan Eesti Energi
AS IRUn voimalaan. Hyödyntämistä voidaan jatkaa näissä
jätevoimaloissa vielä optiokautena 1.1.-30.6.2020. Lisäksi
hankintarenkaan jätelaitosten polttokelpoista yhdyskuntajätettä tullaan toimittamaan Westenergyn jätevoimalaan ja
Revisolin lajittelulaitokseen Vaasaan.
Kotimaasta ei ollut saatavissa riittävästi hyödyntämiskapasiteettia, joten osa jätteestä on vietävä käsiteltäväksi
ulkomaille. Hankintarenkaan järjestämässä kilpailutuksessa oli mukana myös Loimi-Hämeen Jätehuolto omalla jätemäärällään. Kilpailutus oli tarpeen tehdä, koska Lounaisen
Suomen Hankintarenkaan hankintapäätös Saloon suunnitellun jätevoimalan palvelunhankinnasta oli edelleen
korkeimman hallinto-oikeiden käsittelyssä vuoden 2016
lopussa.
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Palvelut

VAARALLISET JÄTTEET

Haitallisia aineita sisältävät jätteet toimitetaan käsiteltäviksi asianmukaisissa laitoksissa, kuten Riihimäellä Fortum
Waste Solutions Oy:n (aiemmin Ekokem Oyj) käsittelylaitoksessa.
YHTEISTYÖ TUOTTAJAYHTEISÖJEN KANSSA

LSJH vastaanottaa jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla
myös tuottajavastuujätteitä tuottajayhteisöjen lukuun.
Vuonna 2016 tuottajavastuujätteitä vastaanotettiin 7 829
tonnia, mikä oli noin 18 % vähemmän kuin vuonna 2015.
LSJH:n sopimuskumppanit on eritelty alla olevassa taulukossa. Tuotteen valmistaja, pakkausjätteen osalta pakkaaja ja maahantuojat vastaavat tuottajayhteisöjen kautta
käytöstä poistettujen tuotteiden keräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja muun jätehuollon
järjestämisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. 
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Vastuu

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. Olemme sitoutuneet
toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Vastuu

Henkilöstövastuu
LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLOSSA työskenteli vuoden

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

2016 lopussa pysyvässä työsuhteessa 76 henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa vuoden aikana oli yhteensä 21
henkilöä. Henkilöstön hyvinvointia on tuettu syksyllä 2015
toteutetun fuusion valmistelusta alkaen Merikratos Oy:ltä
hankituilla työnohjauspalveluilla.
Lakisääteiset yt-kokoukset järjestettiin touko- ja joulukuussa 2016. Syksyllä käytiin yt-neuvottelut talous- ja
henkilöstöryhmän sekä toiminta- ja turvallisuusjärjestelmäryhmän kanssa. Neuvotteluissa selkeytettiin toimenkuvia ja sovittiin henkilöiden sijoittuminen toimipisteisiin.
Yhtiön henkilöstöhallintoa ylläpidetään vuoden 2016
alussa käyttöön otetun Mepco HRM-järjestelmän avulla.

Vuonna 2016 terveyspalveluihin ja työsuojeluun käytettiin
707 euroa henkilötyövuotta kohti. Työterveyspalveluista
yhtiöllä on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Yli
55-vuotiaille työntekijöille suunnatulla senioriohjelmalla tuetaan työssä jaksamista ja viihtymistä sekä lopulta
siirtymistä eläkkeelle mahdollisimman terveenä ja hyväkuntoisena. Senioriohjelman piirissä on noin 27 % henkilökunnasta.
Yhtiön sairauspoissaolot olivat edelleen toimialan
keskimääräisiä poissaoloja pienemmät. Työtapaturmia oli
vuoden aikana yhteensä kaksi (2), joista työstä poissaoloon
johti yksi (1).
Sairastumisriskejä ja työtapaturmia pyritään estämään
säännöllisellä kuormitus- ja riskitekijöiden arvioinnilla
sekä turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden
nopealla käsittelyllä ja korjaavilla toimilla.
Vuoden 2016 aikana Topinojan jätekeskukseen valmistuivat uudet sosiaalitilat, ja sinne hankittiin työturvallisuuden parantamiseksi defibrillaattori eli sydäniskuri.
Kuormakadun toimiston sisäilman laatuun liittyen pyydettiin Työterveyslaitokselta ohjeistusta, jonka avulla toimistotiloissa parannettiin sisäilman laatua.
Työturvallisuuskierroksia tehtiin vuoden aikana 16 eri
kohteeseen työsuojelutoimikunnan toimesta. Kierrosten

Tunnuslukuja vuodelta 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vakituisessa työsuhteessa 76 henkilöä
naisia 43 ja miehiä 33 henkilöä
osa-aikaisia 2 henkilöä
henkilöstön keski-ikä 44,5 vuotta
yli 55-vuotiaita 27 %
määräaikaisessa työsuhteessa 21 henkilöä
vuorotteluvapaalla oli 2 henkilöä
äitiyslomalla oli 3 henkilöä
eläkkeelle jäi 3 henkilöä
kaksi henkilöä irtisanoutui
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yhteydessä arvioidaan vuosittain yhtiön työolosuhteita,
kuormitustekijöitä, toimintatapoja ja turvallisuusriskejä.
Arvioinnin pohjalta tehdään työsuojelun toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
Aluehallintovirasto teki jäteasemille työsuojelutarkastuksen, jonka kohteina olivat jätekeskukset sekä Paimion
ja Auranmaan lajitteluasema.
Turvallisuutta edistäviä koulutuksia 2016

•
•

Hätäensiapukoulutus
Työsuojelupäällikkökoulutus

Työterveyden tunnuslukuja vuodelta 2016

•
•
•
•

terveyspalveluihin ja työsuojeluun
käytetyt menot 707 €/ htv
työtapaturmia yhteensä 2,
joista poissaoloon johtaneita 1
sairauslomapäiviä yhteensä 517 päivää eli 5,2 pvä/hlö
sairauspoissaoloprosentti yhtiössä 1,4 %, toimialalla
keskimäärin 4,2 %.
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HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA VIRKISTYS

LSJH on tukenut työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tarjoamalla henkilökohtaiseen käyttöön viiden
euron arvoisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi
Kuormakadun toimistolla on kuntosali, joka on kaikkien
työntekijöiden vapaassa käytössä. Yhtiö tukee työntekijöiden työpaikkaruokailua tarjoamalla henkilökunnalle
lounasseteleitä.
Henkilökunnan keskuudestaan valitsema Virkkutiimi
järjestää yhtiön virkistys- ja hyvinvointitoiminnan. Henkilökunnan Tyky-päivää vietettiin syksyllä 2016 Rosalan
Viikinkikeskuksessa. Vuoden aikana henkilökunnalla oli
mahdollisuus osallistua myös elokuvailtaan, Rock the Ballet -esitykseen, värikuulasotaan, illallisristeilylle Rudolfina-laivalla sekä Stand Up -iltaan. 
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Ympäristövastuu
Yhtiö ja ympäristö

Ympäristöjärjestelmä

LSJH:n keskeisimpiä tehtäviä on varmistaa, että jätteet
päätyvät asianmukaiseen käsittelyyn, ja että niistä koituu
mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Jätteen materiaali tai energia ohjataan tehokkaasti hyödyntämiseen
niin, että se on kustannusten ja ympäristön kannalta järkevää. Kaatopaikalle loppusijoitukseen on LSJH:n toiminta-alueella päätynyt vain hyvin pieni osa jätteistä jo vuosia
ennen 1.1.2016 voimaan astunutta orgaanisen jätteen
kaatopaikkakieltoa. Kilpailutusten kautta voidaan vaikuttaa muun muassa jätteenkuljetusten päästöihin. Neuvonnalla pyritään ensisijaisesti ehkäisemään jätteiden syntyä.
Jätehuollon kehittämisen ja oman toiminnan ympäristöhaittojen ehkäisyn lisäksi LSJH on ottanut suuren roolin
kiertotalouden edistämisessä olemalla mukana monessa
kiertotalouden kehityshankkeessa.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy pyrkii jatkuvasti vähentämään toiminnastaan aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Yhtiöllä on kansainvälisten standardien ISO
9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaiset sertifikaatit.
Ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) keskeisinä tavoitteina
on toiminnan ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen.
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MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Yhtiön eri toimintojen vaikutuksia ympäristöön tarkastellaan useasta näkökohdasta. Toimintojen vaikutukset voivat
olla haitallisia tai hyödyllisiä ympäristöä koskevia muutoksia.
LSJH:n merkittävät ympäristönäkökohdat ja niiden
ympäristövaikutukset ovat:
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Yhtiön merkittävät ympäristönäkökohdat kulkevat käsi
kädessä yhtiön strategisten päämäärien kanssa, ja päätoiminnot toteuttavat niitä vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Ympäristöluvat
Jätekeskusten vaikutuksia ympäristöön seurataan ympäristölupien edellyttämien tarkkailuohjelmien mukaisesti.
Jätteiden käsittelytoiminnasta muodostuvia pääasiallisia
haittoja ovat kasvihuonekaasut jätetäytöstä ja liikenteestä,
ravinteita ja kiintoainetta sisältävät kaatopaikan suotovedet, hajuhaitat, roskaantuminen, melu sekä haittaeläimet.
LSJH:lla on Topinojan, Korvenmäen, Isosuon sekä
Rauhalan jätekeskuksille ympäristöluvat, joita valvoo
ELY-keskus. Auranmaan, Perniön, Paimion, Kemiönsaaren,
Korppoon sekä Houtskarin lajitteluasemille on ympäristöluvat, joita valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
LSJH:n uudet ympäristölupapäätökset vuonna 2016:

•

•

•
•

Topinojan jätekeskuksen ympäristöluvan eräiden
lupamääräysten muuttaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 292/2016, määräyksiä etenkin
polttokelpoisen jätteen ja biojätteen välivarastointiin.
Topinojan ja Korvenmäen jätekeskusten poikkeuslupahakemukset orgaanisen jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle. Etelä-Suomen aluehallintoviraston hylkäävät
päätökset: Topinojan jätekeskus, päätös nro 225/2016;
Korvenmäen jätekeskus, päätös nro 254/2016. LSJH
valitti päätöksistä Vaasan hovioikeuteen, jossa asia on
käsittelyssä.
Ympäristölupa Korppoon lajitteluasemaa varten, Paraisten kaupungin päätös 3324/11.01.00/2016.
Ympäristölupa Houtskarin lajitteluasemaa varten,
Paraisten kaupungin päätös 3223/11.01.00/2016.
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Ympäristötarkkailut 2016
VAIKUTUKSET VESIIN

Jätekeskusten suotovedet ja kenttien pintavedet kerätään
yhteen ja johdetaan jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi. Alueiden pohjavesiä ja lähistön pintavesiä tarkkaillaan
säännöllisesti. Jätekeskusten uusimpiin täyttöalueisiin on
rakennettu määräykset täyttävät tiiviit pohjarakenteet.
Kaatopaikka-alueiden vesienhallinnalla varmistetaan
suotovesien ja alueen likaisten vesien ohjautuminen
tasausaltaan kautta kunnalliseen viemäriverkostoon.
Jätevedet sisältävät muun muassa ravinteita ja kiintoainetta. Alueita ympäröivillä niskaojilla varmistetaan puhtaiden
vesien ohjautuminen pois kaatopaikka-alueelta.
Oja-, pohja- ja suotovesien tarkkailut tehdään tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy vastaa Topinojan, Korvenmäen, Isosuon
ja Rauhalan jätekeskuksien tarkkailuohjelman mukaisista
vesinäytteiden otoista, analyyseistä sekä tulosten yhteenvedosta ja raportoinneista LSJH:lle.
Oja- ja pohjavesien tarkkailutuloksissa ei havaittu
suoraa viittausta kaatopaikkojen vaikutuksiin. Suotovesien
kuormitus on vuonna 2016 ollut pääasiassa typpikuormitusta.
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VAIKUTUKSET ILMAAN

Merkittävin ympäristönäkökohta yhtiön toiminnassa on jätteiden loppusijoituksessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjä torjutaan rakentamalla kaatopaikkakaasujen
keräily- ja käsittelyjärjestelmiä ja hyödyntämällä polttokelpoista yhdyskuntajätettä kaukolämmön tuotannossa. Kaatopaikalta ilmaan vapautuvan kaatopaikkakaasun määrää
voidaan laskennallisesti arvioida erilaisilla menetelmillä.
Topinojan biokaasupumppaamon keräämä kaatopaikkakaasu hyödynnetään Turku Energian kattilalaitoksessa
kaukolämmöksi. Korvenmäen jätekeskuksen kerätty kaasu
käsitellään biokaasuvoimalassa, jossa kaasun sisältämästä
metaanista tuotetaan sähköä. Isosuon biokaasupumppaamon keräämä kaatopaikkakaasu poltetaan soihdussa.
Pumppaamojen toiminnasta vastaa Sarlin Oy. Rauhalassa
kaatopaikkakaasu suodatetaan biosuodattimien läpi.
Kaasunkeräyksen ulkopuolella muodostuvan kaasun
koostumusta tarkkaillaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta.

Haju
Jätekeskuksen hajupäästöjä vähentää kaatopaikkakaasujen talteenotto sekä lopullisten peittorakenteiden rakentaminen. Hajupäästö on suoraan verrannollinen täytöstä
vapautuvan kaasun määrään. Muihin jätekeskusten
mahdollisiin hajupäästölähteisiin kuuluu polttokelpoisen
jätteen ja biojätteen välivarastointi.

Tarkkailun toteuttaa konsulttiyritys Ramboll Finland
Oy. Tarkkailuohjelman on hyväksynyt Varsinais-Suomen
ELY-keskus. Tarkkailun tavoitteena on selvittää hajujen
esiintyminen ja voimakkuus alueella sekä hajun aiheuttajat. Lisäksi tavoitteena on tiedon tuottaminen, jotta
mahdolliset korjaavat toimenpiteet voidaan kohdentaa
mahdollisimman tehokkaasti. Hajutarkkailusta julkaistaan
loppuraportti vuoden 2017 aikana. Helmikuussa 2017
käynnistyneestä asukashavainnoinnista raportoidaan
tulosten valmistuttua.

Tutustu jätekeskusten
vuosiraportteihin!
LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla toimitaan
voimassa olevien ympäristölupien lupaehtojen mukaisesti.
Ympäristölupien mukaiset vuosiraportit lähetetään viranomaisille vuosittain helmikuun loppuun mennessä.
Vuosiraportoinnissa selviävät tiedot muun muassa
jätemääristä, jätetäytöstä, poikkeamista, kaatopaikkakelpoisuuslausunnoista, tarkkailuohjelmien seurantatiedoista
sekä ympäristökuormituksesta ja haittojen torjunnasta. 
Jätekeskusten vuosiraportit 2016
Isosuon jätekeskus, Raisio
Korvenmäen jätekeskus, Salo
Rauhalan jätekeskus, Parainen
Topinojan jätekeskus, Turku

TOPINOJAN ALUEEN HAJUPÄÄSTÖJEN YHTEISTARKKAILU

Topinojan alueella on kesäkuussa 2016 käynnistynyt
vuoden mittainen hajutarkkailu. Hajupäästöjen yhteistarkkailuun osallistuvat Topinojan alueen toimijoista
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Gasum Biovakka Oy ja
Ekopartnerit.
Hajutarkkailu koostuu seuraavista osa-alueista:

•
•
•
•
•

hajupäästölähteiden kartoitus
ympäristöilman hajupitoisuuden ja hajun leviämisen
havainnointi
hajukaasujen päästömittaukset
hajun leviämismallinnus
hajuhaittojen asukashavainnointi (käynnistynyt helmikuussa 2017, kesto 1 vuosi)
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Taloudellinen vastuu
LSJH:N TAVOITTEENA on jätehuoltopalveluiden tuottami-

nen asukkaille mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti, 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 perustoimintaa. LSJH:n tytäryhtiö Kiertomaa Oy perustettiin vuon-
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na 2016, mutta sen liiketoiminta alkoi vasta keväällä 2017.
Kulunut vuosi oli Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Rouskis Oy ja Turun
Seudun Jätehuolto Oy fuusioituivat 31.8.2015. Vuoden
2016 liikevaihdoksi muodostui 26 680 245 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot
olivat yhteensä 28 108 550 euroa. Liiketoiminnan kulut olivat 26 382 819 euroa. Tilikauden tulos on 1 725 731 euroa.
Yhdyskuntajätteiden käsittelymaksut ovat LSJH:n suurin tulonlähde. Jätteiden toimittaminen edelleen kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön aiheuttaa myös suurimmat
kustannukset.
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Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan
lakisääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen
jakaantumisen. Vuonna 2016 markkinaehtoisten palvelujen tuloja oli 2 259 920 euroa eli 8 % yhtiön tuloista.
INVESTOINNIT

Yhtiö ei ottanut tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta.
Toimintakauden nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1 018
556 euroa. Toteutuneiden investointien lisäksi yhtiöllä oli
tilinpäätöshetkellä 190 243 euroa keskeneräisiä investointeja.
Merkittäviä investointeja oli Korvenmäen jätekeskuksen
alueella valmistunut kaasunkeräyksen parantamisurakka
syksyllä 2016. Yhtiön sisäisen ja ulkoisen raportoinnin
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kehittämiseksi hankittiin tarpeellisia it-sovelluksia ja Topinojan vaakarakennus ostettiin omaksi Turun kaupungilta.
Lisäksi tehtiin erilaisia aluerakennustöitä yhtiön jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Topinojan, lsosuon ja Rauhalan jätekeskuksissa sekä Auranmaan lajitteluasemalla
parannettiin aluevalvontaa. Tehdyt investoinnit rahoitettiin
kassavaroin.
Merkittävimpiä rakennushankkeita päättyneellä tilikaudella olivat muun muassa Topinojan jätekeskuksen vanhan
kaatopaikan noin 2,5 hehtaarin pintarakenteiden rakentaminen. Urakkaan sisältyi myös 3 kappaletta kaatopaikkakaasun keräyskaivoja. Topinojan pintarakenneurakka
rahoitettiin Turun kaupungille maksetusta jälkihoitomaksusta.
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PERUSMAKSU SALON SEUDULLA

Perusmaksutulolla katetaan jäteneuvonnasta, kierrätyspisteiden ylläpitämisestä, vaarallisten jätteiden keräyksestä
ja kuljetuksesta sekä jätekeskusten, lajitteluasemien ja
jäterekisterin ylläpitämisestä aiheutuneita kustannuksia.
Maksulla katetaan myös kuntien yhteisen jätehuoltolautakunnan toiminta. Oheisessa kuviossa esitetään perusmaksutulon käyttö Salon seudulla vuoden 2016 aikana.
Perusmaksulla katettavia kustannuksia kertyi yhteensä 1
128 502 euroa. Noin 300 000 euroa näistä kustannuksista
katettiin jätteenkäsittelymaksuilla. 
Tilinpäätöstiedot
Tuloslaskelma ja tase PDF-tiedostona
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Hankkeet

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on aktiivisesti
mukana erilaisissa alueellisissa sekä
valtakunnallisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.
Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on kehittää
yhdyskuntajätehuoltoa laadukkaammaksi sekä
olla tukemassa kiertotalouden kehittymistä
Lounaisessa Suomessa.

Hankkeet

Topinpuisto
TOPINPUISTO ON tulevaisuuden kiertotalousverkosto,
johon sisältyy Turun Topinojalle rakentuva kiertotalouskeskus, virtuaalinen kohtaamispaikka sekä näyteikkuna kiertotalouden toimijoille. Topinojalla toimii jo ympäristöalan
yrityksiä, jotka haluavat yhdessä kehittää kiertotaloutta ja
resurssiviisautta. Kehitystyössä on mukana myös joukko
muita alueellisia toimijoita.
Topinpuiston kiertotalouskeskuksesta on suunniteltu
kokonaisuutta, jossa Topinojan jätekeskusalueen nykyisten
jätehuolto- ja biokaasutuotantotoimintojen oheen raken-
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netaan uusi, pienasiakkaille suunnattu lajitteluasema,
materiaalien käsittelyterminaali ja pajatoimintaa, ekomyymälä sekä kestävän kuluttamisen neuvonta- ja koulutuskeskus. Alueella toteutuisi myös kestävät energiaratkaisut
sekä veden ja materiaalien kierrot.
Vuonna 2016 Gaia Consulting Oy teki Topinpuisto-selvityksen, joka on osa Turun ammattikorkeakoulun innovaatioklusteri‐hanketta; INKA‐NYT! Turku Smart City Innovation
Cluster. Vuonna 2016 laadittiin myös alueen kokonaissuunnitelma ja avattiin kotisivut, josta kehitystä voi seurata. 
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Tekstiili 2.0
Tekstiili 2.0 -poistotekstiilipilotti
VUODEN 2016 aikana Tekstiili 2.0 -poistotekstiilipilotissa
kerättiin yhteensä 91 000 kiloa poistotekstiiliä LSJH:n jäteja lajitteluasemilla sekä erilaisissa tempauksissa. Tekstiilit lajiteltiin Turussa, Kaarinassa ja Salossa työttömien
yhdistysten kanssa yhteistyössä. Hankkeen aikana etsittiin
ja aktivoitiin hyödyntäjiä, jotta tekstiilijätteen etusijajärjestys toteutuisi. Samalla tuettiin pienyritysten ja teollisuuden kierrätystekstiilejä hyödyntäviä ratkaisuja sekä uutta
yritystoimintaa. Hanketta vetivät LSJH ja Turun ammat-
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tikorkeakoulu yhteistyössä Turun kaupungin, SITRA:n,
Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa. Hankkeessa
saatiin arvokasta tietoa muun muassa tekstiilien keräyksestä, kuljetuksista, lajittelusta ja hyödyntämismahdollisuuksista. Vaikka hyödyntäjistä on vielä pulaa, niin työtä
jatketaan myös vuonna 2017. Pilottihankkeen tärkein tulos
onkin Telaketju-verkosto, jonka tavoitteena on koko maan
laajuisella yhteistyöllä löytää poistotekstiilille kotimaisia
hyödyntämisratkaisuja ja saada tekstiilit kiertoon. Lue
hankkeen tuloksista ja Telaketjusta. 
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Hankkeet

Muut hankkeet
Maa-ainesyhtiö Kiertomaa Oy ja
CIRCWASTE-hanke
LSJH JA TURUN kaupunki perustivat lokakuussa 2016

yhteisen maa-ainesyhtiön Turun Saramäkeen. Nimeksi
maa-ainesyhtiölle valittiin Kiertomaa Oy. Maa-ainesyhtiö
keskittyy maa-ja kiviainesten kiertotalouden edistämiseen.
Yhtiön palvelut tukevat laadukasta rakentamista, vähentävät luvatonta maanläjitystä ja nostavat maa-ainesten
käsittelyn ympäristönsuojelutasoa.
Kiertomaa Oy on mukana seitsenvuotisessa EU LIFE IP
-hankkeessa, CIRCWASTE – ”Kohti kiertotaloutta”. Hanke edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen
synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja.
Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) sekä luotsata Suomea kohti tehokkaampaa
kiertotaloutta.
Kiertomaan osahankkeen tarkoituksena on parantaa
käyttökelpoisen maa-aineksen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä minimoida kaatopaikalle kuljetettavan maa-aineksen määrä perustamalla ylijäämämaiden kierrätyskeskuksen.
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FISS Varsinais Suomi -hanke
FISS Varsinais-Suomi -hanke edistää teollisten symbioosien 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-toimintamallia (Finnish Industrial Symbiosis System).

ARVI
ARVI eli Materiaalien arvovirrat -tutkimushankkeessa LSJH
oli vuonna 2016 mukana materiaalitiedon tuottamisen ja
muutosten ennakoimisen osuudessa. LSJH järjesti polttokelpoisen yhdyskuntajätteen koostumustutkimukset
Salon seudulla syntyvälle jätteelle keväällä sekä koko
toimialueella syksyllä. Tutkimuksilla kerättiin tietoa niin
vuodenajan kuin jätehuoltomääräyksissä määriteltyjen
erilliskeräysvelvoitteiden vaikutuksista jätteen koostumukseen. LSJH osallistui myös hankkeen systeemiresurssien
tehokkuuden konseptien kehittämiseen. Tämän LSJH teki
kehittämällä sähköistä asiakasraportointijärjestelmäänsä
yhdistämällä siihen reaaliaikainen jäteraportointi. Jätevirtojen monitorointi toteutettiin syväkeräysastioiden punnitusten ja automaattisen jätemäärätiedon siirron pohjalta.
Samalla selvitettiin perusteita tilavuuteen perustuvasta
hinnoittelusta painoperusteiseen siirtymiseen. Hankkeen
rahoittajana toimi Tekes ja siinä oli mukana useita tutkimuslaitoksia ja yrityskumppaneita. Hanke päättyi vuoden
2016 loppuun.
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@lounaissuomenjatehuolto

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Puh: 0200 47470
asiakaspalvelu@lsjh.fi
www.lsjh.fi
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