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Asukkaiden oma jäteyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)

• Toteuttaa 17 omistajakunnan puolesta jätehuollon lakisääteiset 
jätehuollon palvelutehtävät

• 417 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja 35 800
• Liikevaihto noin 26 M€
• Toiminnan rahoitus jätehuoltolautakunnan päättämillä 

jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla –> ei verovaroja
– ulkopuoliset palvelut ~ 55 % kustannuksista

• Toimistot Turussa ja Salossa

LSJH -konserni
• Osakkuusyhtiö Ekopartnerit Turku Oy (2012)

• LSJH 49% / Fortum 51%
• Tytäryhtiö Kiertomaa Oy, (2017)

• LSJH 80% / Turku 20%
• Yhteisomisteinen yhtiö Lounavoima Oy, (2018)

• LSJH 50% / Salon Kaukolämpö 50%



Kunnan jätelain mukaiset jätehuoltotehtävät



Jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut
Jätteiden vastaanotto:

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

Lajitteluasemat:
5. Auranmaan lajitteluasema
6. Houtskarin lajitteluasema
7. Kemiönsaaren lajitteluasema
8. Korppoon lajitteluasema
9. Paimion lajitteluasema
10. Perniön lajitteluasema
11. Yläneen lajitteluasema
12. Mörttilän lajitteluasema, Utö

Lisäksi yli 100 täydentävää 
kierrätyspistettä sekä kiertäviä 
jätekeräyksiä autoilla ja laivalla.

Jätteiden kuljetus kunnan 
järjestämänä:

• Kemiönsaari (myös lietteet)
• Masku 
• Mynämäki
• Naantali
• Nousiainen
• Parainen (ei kanta-Parainen)
• Raisio
• Ruskon Vahto

Muualla kiinteistön haltijan 
järjestämä jätteenkuljetus



Kuljetusten nykytila
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- Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 8 kunnassa
- Asukasluku n. 77 500
- Vakituiset kiinteistömäärä n. 23 800 kpl
- Vapaa-ajan asunnot kiinteistömäärä 

n. 18 900 kpl 
- Tällä hetkellä 28 urakkaa, joita hoitaa 11 

urakoitsijaa. 
- Jäteastioiden tyhjennyksiä vuodessa 

n. 550 000 kpl
- Lietetyhjennyksiä vuodessa n. 2 650 kpl

- Tulee laajenemaan asteittain koko 
toimialueelle



Kunnanjärjestämä 
lietteenkuljetus



Lietehuollon roolit ja vastuut
• Kunnalla on velvollisuus järjestää jätehuolto jätelain 32-33 §:n mukaisesti. Velvollisuus koskee myös 

viemäriverkoston ulkopuolisten sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestämistä. 

• Kunnat ovat antaneet jätehuollon järjestämistehtävän LSJH:lle yhtiön osakassopimuksessa jätelain 
43 §:n mukaisesti.

• Jätehuoltolautakunnan tulee:
– Päättää kuljetusjärjestelmästä. Jos kunnassa on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, on 

viranomaisen arvioitava, täyttyvätkö jätelain 37 §:n mukaiset edellytykset kiinteistön haltijan 
järjestämälle lietteenkuljetukselle.

– Määrätä jätelain 78 §:n mukaisesti sako- ja umpikaivolietteille vastaanotto- ja käsittelymaksut, kuten 
muillekin kunnan järjestämisvastuulla oleville jätteille. 
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Lietekaivollisten kiinteistöjen määrä
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Sako- tai umpikaivolliset kiinteistöt kunnittain (kpl)

Lähde: LCA Consulting (2018). Sako- ja umpikaivolietteen keräys ja käsittely Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimialueella  

• Noin 45 000 kiinteistöä viemäriverkoston ulkopuolella
• Arvion mukaan vain noin reilu 30 % syntyvästä lietteestä 

päätyy asianmukaiseen käsittelyyn



Jätehuoltopoliittinen ohjelma 2017-2022
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Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan yhteistoiminta-alueen ja Lounais-Suomen 
Jätehuollon omistajakunnat ovat yhdessä päättäneet jätehuoltopoliittisista tavoitteista, 
joiden mukaan viemäriverkoston ulkopuolisten sako- ja umpikaivolietteiden jätehuollon 
tasoa tulee nostaa

Jätteiden keräysten 
aiheuttamat ympäristöhyödyt 
ovat mahdollisimman suuret

Viemäriverkoston ulkopuolisten 
kiinteistöjen jätevesikäsittelyn 
lietteet kerätään säännöllisesti 

asianmukaiseen käsittelyyn

Kunnan jätehuoltopalveluja käyttäville on 
tarjolla kattavat, kohtuudella 

saavutettavat, luotettavat, tasapuoliset ja 
kustannuksia vastaavat jätehuoltopalvelut
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Jätelain 37§ ehdot 
kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle

Jätteenkuljetus edistää jätehuollon 
yleistä toimivuutta kunnassa, tukee 
jätehuollon alueellista kehittämistä, 

eikä aiheuta vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle

Tarjolla on jätteen 
kuljetuspalveluja kattavasti ja 

luotettavasti sekä 
kohtuullisin ja syrjimättömin 

ehdoin

Päätöksen vaikutukset arvioidaan 
kokonaisuutena myönteisiksi ottaen 

erityisesti huomioon vaikutukset 
kotitalouksien asemaan sekä yritysten 

ja viranomaisten toimintaan. 
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Kunnan järjestämän lietekuljetuksen käytännön toteutus

6/2019 - 6/2020
Kilpailutusten valmistelu 

6/2020 
Ensimmäisen lieteurakan tarjouspyyntö julkaistaan

1.1.2021 
Ensimmäinen lieteurakka alkaa

6/2020 - 06/2025 
Lietekuljetusten tarjouspyyntöjä 

julkaistaan ja kuljetusurakoita 
käynnistetään tasaisesti alue 

kerrallaan 

1/2019 - 6/2020
Kiinteistöjen kaivotietojen selvitys
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Selvitettävä, miten jätevedet hoidetaan viemäriverkoston 
ulkopuolella olevissa noin 45 000 kiinteistössä

o Kysely kiinteistöille kunta kerrallaan

 Mikä jätevesijärjestelmä kiinteistöllä on? Tyhjennettävä vai ei?

 Kuinka usein kaivo tulee tyhjentää? 

 Mihin vuoden aikaan kaivon voi tyhjentää? 

 Onko kyseessä vapaa-ajan asunto vai vakituinen asunto?

 Muut olosuhteet kiinteistöllä? Kaivon sijainti, kaivolle johtavan tien 
kunto, kaivon kunto jne.?
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Kilpailutuksen valmistelu ja tarjouspyynnön julkaiseminen

o Kiinteistökyselyillä kerätyt tiedot työstetään kunta/alue kerrallaan
 Asiakaskorttien luominen, mistä ilmenee kattavasti kaivotiedot
 Sijaintien merkitseminen karttaohjelmaan

o Materiaalin työstäminen
 Optimaalisten urakka-alueiden määrittely 
 Reittien suunnittelu
 Kilpailutusaikataulun laatiminen
 Kehittyneen kuljetuskaluston käyttöönoton valmistelu

o Ensimmäinen tarjouspyyntö julkaistaan noin 6 kk ennen ensimmäisen 
urakan alkua
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Tyhjennykset alkavat

o Aktiivinen asiakastiedotus ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaiden tulee tietää, 
miten palvelu toimii. 

o Urakoitsijayhteistyö säännölliset palaverit ja koulutukset 
 Ajopäätteiden käyttökoulutus
 Koulutusta eri jätevesijärjestelmien toiminnasta
 Yhteistyössä lietepalvelun kehitystyötä

Palvelun pyöriessä

o Aktiivinen lietteiden käsittely- ja hyödyntämisratkaisujen kehittäminen 
alueellisesti ja paikallisesti. Usean puhdistamon kapasiteetti nyt jo äärirajoilla.

o Lakisääteisen jäteneuvonnan laajentaminen myös lietehuoltoon  oppaat, 
esitteet, neuvontatilaisuudet



Kiitos!
www.lsjh.fi

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy


