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17 (kohta 18) omistajakuntaa 

(Uusikaupunki osakkaaksi 1.1.2022)

439 000 asukasta

40 000 vapaa-ajanasuntoa

100-150 työntekijää

28 M€ liikevaihto



Lajitteluasemapalvelut
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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, Pöytyä

12. Mörttilän lajitteluasema, Utö



LSJH:n toimialueen jätehuoltopalvelun 
hiilijalanjälkiselvitys

• Toteutettiin loppuvuodesta 2021, 
laskenta tehtiin vuoden 2019 tiedoista

• Laskelmassa huomioitu LSJH:n
toimialueen asumisessa ja kuntien 
palvelutuotannossa syntyvien 
jätteiden keräyksestä ja käsittelystä 
aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 
merkittävimpien toimintojen osalta

• Laskennan tuloksia hyödynnetään 
oman toiminnan kehittämisessä, 
tavoitteiden asettamisessa ja 
seuraamisessa sekä viestinnässä

• Laskennan toteuttaja LCA Consulting 
Oy
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Yhtiön tarpeet ja työn rajaaminen

• Lounais-Suomen Jätehuolto päivitti strategiaansa ja 
ilmastonäkökulmat nousivat ajankohtaisiksi

• Ilmastovaikutusten arviointi alkoi LSJH:lla sillä, että pyrittiin 
ymmärtämään mitä pitäisi laskea ja siten kilpailuttaa
• Tunnistettiin, ettei ole omia resursseja laskennan toteuttamiseksi riittävällä 

laajuudella

• Tarpeita selvitettiin omien päätoimintojen kesken sekä sidosryhmät, 
kuten kaupunki huomioiden

• Esimerkkiä otettiin myös muilta jäteyhtiöiltä ja yrityksiltä ja vinkkejä 
kyseltiin yhteistyöverkostoissa
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LSJH:n jätehuoltopalvelun hiilijalanjälkiselvitys

• Jätteenkeräys
• Kunnan järjestämä kiinteistöittäinen ja alueellinen 

keräys
• Kiinteistön haltijan järjestämä keräys
• Rinki-keräys
• Lajitteluasemat
• Laivakeräys

• Jätteenkäsittely
• LSJH:n toiminta: kaatopaikat, toiminnot 

jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla
• Muut käsittely-/kierrätystoiminnot:

• Polttokelpoisen jätteen 
energiahyödyntäminen

• Biojätteen biokaasulaitoskäsittely
• Pakkausjätteiden kierrätys
• Lajitteluasemilla vastaanotettujen jätelajien 

kierrätys
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Ilmastovaikutusten arvioinnin kilpailuttaminen

• Kilpailutuksessa vaati perehtymistä, että voitiin määrittää työ 
yksiselitteisesti, jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia. 
• Vaihtoehtona omalle perehtymiselle olisi alustava konsulttiselvitys, jossa 

määritettäisiin yhtiön tarpeet ja kilpailutuksen kriteerit. 

• Kustannus oli epäselvä, joten mietittiin saadaanko kilpailutettua 
erilaisia paketteja ja valittaisiin omalle budjetille sopiva. 
• Lopulta kilpailutettiin laaja kunnan vastuulla olevan jätehuollon arvoketjun 

hiilijalan- ja kädenjäljen laskenta. Hinta oli maltillinen. 

• Hankittiin GHG protokollaa mukaillen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen 
laskenta. 
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Tiedonkeruun vastuut ja resurssit

• Toiminnon päästön laskemiseen tarvitaan yleensä toiminnon määrä 
(esim. ajokilometrit) ja päästökerroin (kulutus ja siitä aiheutuva 
päästö kilometrille) [x km/a * y kgCO2/km = kgCO2/a]

• Massavirtojen ja eri toimintojen määrä jää yleensä yhtiön vastuulle 
kerätä, vaikkakin usein konsultin ohjeistamana tai valmiille pohjalle
• Tiedonkeruuseen on hyvä varata riittävät ja oikeat resurssit yhtiöstä sekä 

aikaa

• Laskennan periaatteet, päästökertoimet ja monet esim. 
jätteenkäsittelyn tiedot olivat konsultin vastuulla selvittää
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Tietojen saatavuus ja luotettavuus

• Jäteyhtiöllä kerättävää tietoa on paljon, koska meidän läpi kulkee kymmeniä 
materiaalivirtoja eri jatkokäsittelijöille ja toiminta on muutenkin laajaa. 
Priorisointi ja arviot voivat tulla kyseeseen. 

• LSJH on ulkoistanut suuren osan jätteenkuljetuksista, joten kuljetuksen 
lähtötiedot on haastavaa kerätä
• Kuljetuksen päästöt päädyttiin laskemaan kerättyjen jätemäärien perusteella 

konsultin aiempien tutkimusten päästökerrointen avulla
• Omien ajoneuvojen päästöt laskettiin polttoaineen kulutuksen kautta, koska 

tiedot oli saatavilla

• Tiedonkeruussa tuli yllättäviäkin haasteita, kun esimerkiksi toimistotilojen 
omistaja ei luovuttanut lämmönkulutuksen tietoja
• Jouduttiin arvioimaan lämmönkulutus huonetilavuuksien perusteella
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Jätteiden vastaanotto ja hyödyntäminen
• Lajitteluasemilla ja jätekeskuksissa vastaanotetaan n. 30 eri jätejaetta.

• LSJH hankkii jätteiden käsittely- ja hyödyntämispalvelua markkinoilta sekä Lounavoima Oy:ltä

• Lajitteluasematoimintaa kehitetään ja uusia kierrätysratkaisuja etsitään ja selvitetään jatkuvasti

• → Näkyy hyödynnettävän jätteen määrän kasvuna ja loppusijoitettavan jätteen vähenemisenä.
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Uudelleen käyttö

Kierrätys

Uusix-kontti Muu hyötykäyttö

Mustekasetit Astiakeramiikka Loppusijoitus

Biojäte Huonekalut

Bitumikattohuopa Kestopuu Asbesti

Haravointijäte
Kartonki ja pahvi Polttokelpoinen jäte Loppujäte

Keitinrasva Puujäte

Keräyspaperi Risut

Kipsilevy

Lasipakkaukset
Metalli Betoni- ja tiilijäte

Pakkausmuovi Maa-aines

Renkaat

Risut kompostiin Vaarallinen jäte

Saniteettiposliini

SER

Tasolasi/puitteelliset lasit

Poistotekstiili

Kotitalouksilta vastaanotetaan 
veloituksetta mm.
- Vaaralliset jätteet
- Sähkölaitteet
- Metalli
- Risut
- Lasi, paperi, pahvi



Päästölaskenta ja laskentamallit

• Kerättyjen tietojen pohjalta konsultti lopulta rakensi 
päästölaskentamallin ja tuotti tulokset sekä jaottelun eri 
päästölähteisiin. 

• Meidän kokonaisuudessa laskentamalli jäi konsulttitoimistolle ja 
jatkossa esimerkiksi vuosittaiset päästölaskennat toteutetaan 
uudelleen konsulteilla. 
• Mallin voisi myös tehdä itse, teettää omaan käyttöön tai käyttää valmiita 

pohjia. Vaatisi aikaa ja perehtymistä uskottavan tuloksen saamiseksi. 

• Jatkolaskentoja varten on myös ensimmäisellä tiedonkeruukerralla 
hyvä kirjata muistiin mistä tai keneltä lähtötiedot on saatu, jotta 
kerääminen on jatkossa helpompaa.
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Mitä laskennan jälkeen?

• Laskennan avulla löydettiin merkittävimmät päästölähteet ja 
tunnistettiin oma merkitys ilmastonmuutoksessa. 

• Suunniteltuja ja mahdollisia toimenpiteitä tärkeimpiin 
päästölähteisiin kartoitetaan parhaillaan. 

• Nykypäästöjen ja suunniteltujen toimenpiteiden pohjalta voidaan 
määrittää mittarit ja tavoitteet omalle ilmastovaikutukselle. 

• Työstämme parhaillaan viestintää tuloksista ja jatkotoimenpiteistä. 
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Kiitos!
www.lsjh.fi

Lassi Leinonen
Lassi.leinonen@lsjh.fi
040 708 1711
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