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Toimitusjohtajan katsaus 

Jätehuollon tulevaisuus on yhteinen juttu

Vuosi 2013 oli Metsäsairila Oy:n kahdeksas toimin-
tavuosi. Toiminnan pääpaino oli kuluneena vuonna 
kehittää jätehuoltoa vastuullisesti tulevaisuuden ta-
voitteet huomioiden. 

Jätehuolto on muuttunut ja tulee muuttumaan uusi-
en kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden myötä. Lain-
säädäntö tulee kieltämään orgaanista ainetta sisältä-
vien jätteiden loppusijoituksen kaatopaikoille vuonna 
2016. Tätä tavoitetta kohti tehdään työtä joka päivä. 

Jo neljäntoista vuoden ajan toiminut kompostoin-
tilaitos tekee edelleen hyvää työtä. Metsäsairila Oy:n 
toiminta-alueen biojätteitä ja jätevedenpuhdistamon 
lietteitä kompostoidaan kompostointilaitoksessa, jon-
ka jälkeen niistä jalostetaan kasvualustaa viherraken-
tamisen tarpeisiin. 

Kotitalouksien sekajätettä toimitettiin energiahyö-
tykäyttöön Kotkan Energian Hyötyvoimalaitokseen. 

Vanhastakin jätteestä saadaan energiaa talteen kun 
paikallisesti vanhan kaatopaikan kaatopaikkakaasus-
ta tehdään sähköä ja lämpöä jätekeskuksen tarpeisiin. 
Osa sähköstä myydään verkkoon. 

Vuonna 2013 saavutettiin kaikkien jätteiden hyöty-
käytön osalta peräti 84 % tulos. Hyödynnetyssä mää-
rässä on merkittävä osa tiiltä ja betonia sekä erilaisia 
maa-aineksia, joita hyödynnettiin mm. vanhan kaa-
topaikan sulkemisessa ja jätekeskuksen kenttäraken-
teissa. 

Tulevaisuuden tavoitteet ovat vielä astetta korkeam-
malla. Jätteet tulee saada hyödynnettyä siis entistä pa-
remmin. Keinoja on oltava useita ja niitä kaikkia on 
käytettävä. Uusia jätteen käsittelymenetelmiä ja hyö-
dyntämistapoja tullaan ottamaan lisää käyttöön. 

Merkittävimpinä  investointeina on mm. jätteiden 
lajitteluhalli Metsä-Sairilan jätekeskukseen sekä Var-
kauteen rakennettavaksi suunniteltu uusi jätevoimala, 
jossa myös Metsäsairila Oy on mukana. 

Näillä keinolla päästään hyödyntämään lähes ko-
konaan sekalaiset yhdyskuntajätteet. Pienempinä kei-
noina jätteiden hyödyntämisessä mainittakoon mm. 
Metsäsairila Oy:n järjestämät lääkejätteiden keräys 
apteekeissa ja vaatekeräys tietyillä hyötyjätepisteillä 
sekä pienjäteasemilla ja Metsä-Sairilan jätekeskukses-
sa.

Toki tärkeimpänä lenkkinä koko jätehuoltoketjussa 
on henkilö, joka jätteen luovuttaa jätehuoltoketjuun 
ja lajittelee sen oikein. Tässä kohtaa tulee kaikkien 
yhteinen juttu esille. Kun alusta pitäen tehdään asiat 
oikein, niin on paljon helpompi löytää järkevä hyöty-
käyttö jätteille. 

Vuonna 2013 jäteneuvontaan panostettiin yhdessä 
Itä-Suomen muiden kunnallisten jäteyhtiöiden kes-
ken, perustettiin Yhteinen Juttu – jätehuollon asia-
kaslehti. Yhteistyöhön kuuluvat Jätekukko Oy Kuo-
piosta, Puhas Oy Joensuusta ja Ylä-Savon Jätehuolto 
Oy Iisalmesta. Yhteinen juttu –asiakaslehti korvaa 
vanhan kotitalouksiin jaetun Roskapostin. Yhteinen 
Juttu löytyy myös Facebookista. Tavoitteena on lisätä 
tietämystä jätehuollosta.

Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitam-
me hyvästä yhteistyöstä 2013. Kiitokset saavat luon-
nollisesti myös Metsäsairila Oy:n hallitus sekä henki-
lökunta.

Sami Hirvonen
toimitusjohtaja

Tammikuu-Maaliskuu
•	 Yhtiö siirtyi kokonaan Mikkelin kaupungin 

omistukseen
•	 Joulukuuset vastaanotettiin ilmaiseksi jätekes-

kuksessa
•	 Tuikkujahti-kilpailu päättyi tammikuussa
•	 Mukana koululaisten Yrityskylä-oppimisympä-

ristössä
•	 Uusio Ulla- esitys 1-2 luokkalaisille
•	 Mikkelin 3. luokkalaisille jaettiin kierrätysaihei-

nen Roskasakki-puuhakirja
•	 Mukana Mikkelin ammattikorkeakoulun ympä-

ristöteknologian opiskelijoiden projektitöissä
•	 Haja-asutusalueen sekajätteiden sekä kaikkien 

hyötyjätepisteiden kuljetusurakat alkoivat 
•	 Asiakastyyväisyyskysely Mikkelin ja Puumalan 

kiinteistökohtaisille asiakkaille

Huhtikuu-Kesäkuu
•	 Roskaposti -tiedotuslehti jaettiin koteihin
•	 Mukana Mikkeli turnauksen jätehuoltojärjeste-

lyissä
•	 Jätekeskukseen otettiin kaksi kesätyöläistä kuu-

kauden mittaisiin työsuhteisiin
•	 Jätekeskuksella tehtiin melumittaukset
•	 Mikkelin kaupungin kiinteistöjen jätehuollon 

järjestäminen Metsäsairila Oy:lle
•	 Sako- ja umpikaivolietteiden sähköinen tyhjen-

nystieto käyttöön
•	 Jätekeskuksella vaakaremontti

Heinäkuu-Syyskuu
•	 Mukana Jurassic Rock:n jätehuoltojärjestelyissä
•	 Uudet nettisivut julkaistiin
•	 Jätekeskukselle uusi pyöräkuormaaja
•	 Saimaankadun jätepiste avattiin
•	 Hyötyjätekentän ensimmäisen vaiheen kolman-

nen osan valmistuminen

Lokakuu-Joulukuu
•	 Toimistosihteerin tehtävä vakinaistettiin
•	 Vanhan penkan sulkeminen, osa 2
•	 Geotuubien käyttöönotto lietteiden käsittelyssä
•	 Yhteistyökumppaneiden jouluglögitilaisuus
•	 Toiminta- ja ympäristöjärjestelmien sisäinen 

auditointi
•	 Toimintajärjestelmän ISO 9001:2008 ulkoinen 

vuosiauditointi
•	 Ympäristöjärjestelmän ISO 14001 ulkoinen 

auditointi
•	 Vuoden 2014 seinäkalenteri jaettiin asiakkaille

Vuoden 2013 tapahtumia
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1.1 Strategiatyö 

Toiminta- ja ympäristöpolitiikan linjaus:
•	 Metsäsairila Oy toteuttaa taloudellisesti, tehok-

kaasti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen 
mukaista jätehuoltoa.

•	 Toiminnassa sitoudutaan jatkuvaan parantami-
seen ja pyritään vähentämään haitallisia ympä-
ristövaikutuksia.

•	 Toiminnan kehittäminen tapahtuu parhaan 
mahdollisen teknistaloudellisen tekniikan käy-
töllä.

•	 Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön 
noudattaminen on osa jokapäiväistä toimintaa.

•	 Toiminta tapahtuu yhteistyössä omistajakun-
nan sekä asiakkaiden kanssa.

•	 Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on 
osa toimintaa.

•	 Tiedotus on avointa ja rehellistä.
•	 Jotta voidaan taata laadukas toimintojen toteut-

taminen, niihin varataan riittävät resurssit.
•	 Koko henkilökunta vastaa tavoitteiden toteu-

tumisesta, kukin omassa työssään ja sen tulok-
sella.

•	 Metsäsairila Oy:n visiona on toimia laaduk-
kaasti ja kustannustehokkaasti toiminta-alu-
eellaan jätehuoltoyhtiönä.

1.2 Johtaminen ja hallinto

Yhtiön yli päätösvalta on yhtiökokouksella, joka 
kokoontui vuonna 2013 kerran varsinaiseen yhtiöko-
koukseen. Yhtiöllä on hallitus, jonka jäsenet on valittu 
poliittisin perustein. Hallitus vastaa yhtiön toiminnas-
ta, taloudesta ja strategisesta suunnittelusta. Vuoden 
2013 aikana hallituksella oli yksitoista kokousta ja 
kaksi strategiapäivää, jolloin tutustuttiin muun muas-
sa Oulun jätehuollon toimintaan. Hallituksen puheen-
johtajana toimii Olli Miettinen.

Yhtiön tilitarkastajana toimii PricewaterhouseCoo-
pers Oy, tilintarkastaja Jukka Lievonen (KHT) sekä 
PwC Julkistarkastus Oy, tilintarkastaja Elina Hämä-
läinen (JHTT, KHT)

Toimitusjohtajana toimii Sami Hirvonen. 
 Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitaa Mikkelin 

kaupungin rakennuslautakunta. 

Yhtiön hallituksen jäsenet. Vasemmalta: Noora Ruuth, Tuire Himanen (hallituksen sihteeri), Sami Hirvonen 
(yhtiön toimitusjohtaja), Olli Miettinen (hallituksen puheenjohtaja), Risto Pöntinen, Markku Tiainen, Panu 
Jouhkimo, Juha Paanila, Jorma Harmoinen

YHTIÖKOKOUS
- vuosittain toukokuun loppuun mennessä
- osakaskuntien edustajat

HALLINTO
Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli

Suunnittelu ja neuvonta
Talouspäällikkö, Tuire Himanen
Kehitysinsinööri Jonne Gråsten
Jätehuoltomestari Timo Tiilikainen
Jäteneuvoja Anne Laitinen
Ajojärjestelijä Maria Laine

Asiakaspalvelu, laskutus ja toimisto-
tehtävät
Taloussihteeri Janne Himanen
Toimistosihteeri Anna-Kirsti Tukiai-
nen

TOIMITUSJOHTAJA
Sami Hirvonen

HALLITUS
Olli Miettinen, puheenjohtaja

Panu Jouhkimo, varapuheenjohtaja
Juha Paanila

Markku Tiainen
Jorma Harmoinen

Risto Pöntinen
Noora Ruuth

METSÄ-SAIRILAN JÄTEKESKUS
Metsä-Sairilantie 18, 50350 Norola

Työnjohtaja Harri Väisänen
Jätekeskuksen hoitajat:
Jukka-Ville Hämäläinen
Esko Luhanko
Esa Ristolainen
Matti Wuorimaa

Yhteistyökumppanit alueella:
Kekkilä Oy, kompostointilaitos
Paperinkeräys Oy, paalaamohalli

JOHTORYHMÄ
Toimitusjohtaja
Talouspäällikkö
Kehitysinsinööri

Työnjohtaja

1. Kuvaus jätehuoltoyhtiöstä
Metsäsairila Oy on Etelä-Savossa toimiva Mikkelin 

kaupungin jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on toteut-
taa omistajakunnan jätehuoltotyötä. Yhtiö ylläpitää jä-
tekeskusta ja pienjäteasemia, järjestää hyötyjätteiden 
kierrätyksen, ylläpitää ja kehittää haja-asutusalueen 
jätepisteverkostoa, hoitaa vaarallisten jätteiden jäte-
huollon, erilliskerätyn biojätteen ja jätevedenpuh-
distamoiden lietteiden kompostoinnin sekä jätteen-
kuljetuksen järjestämisen. Yhtiön tehtäviin kuuluvat 
jätehuollon suunnittelu, kehitys, koordinointi sekä 
neuvonta ja tiedotus.

Metsäsairila Oy on viiden Mikkelin seudun kunnan 
vuonna 2006 perustama jätehuoltoyhtiö. Mikkelin 
kaupungin ja Haukivuoren kunnan vuonna 2007 te-
kemän kuntaliitoksen myötä omistajakuntia vuonna 
2012 oli neljä. Yhtiön omistivat 100 % toimialueen 
kunnat: Mikkeli, Ristiina, Puumala ja Suomenniemi. 
Vuoden 2013 alussa Ristiina ja Suomenniemi liittyi-
vät Mikkeliin. Huhtikuussa 2013 Mikkelin kaupunki 
lunasti Puumalan kunnan osakkeet ja yhtiön omistus 
siirtyi kokonaan Mikkelille. Hirvensalmen ja Puuma-
lan kunnat ovat yhtiön asiakaskuntia.

Yhtiön toimialueella asuu noin 57 000 asukasta ja 
toimialueen erityispiirteenä on runsas vapaa-ajana-
suntojen määrä, joita on noin 13 500.

Metsäsairila Oy:lle myönnettiin ympäristöjärjestelmän 
ISO 14001 sertifikaatti 4.1.2013. Sertifikaatin luovutti 
ulkoisen auditoinnin tehneen Inspecta Sertifionti Oy:n 
puolesta Hannu Helama (keskellä). Sertifikaatteja vas-
taanotti Metsäsairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Olli Miettinen (vasemmalla) ja toimitusjohtaja Sami 
Hirvonen (oikealla).
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1.3 Henkilökunta 

Henkilöstön määrä jätekeskuksessa oli viisi henki-
löä. Yhtiön hallinnossa oli töissä kahdeksan henkilöä, 
yhteensä keskimäärin 13 henkilöä vakituisessa työ-
suhteessa. 

Yksi määräaikainen työsuhde muutettiin vakinai-
seksi lokakuun alusta. Lisäksi hallinnossa oli määräai-
kaisia työntekijöitä kaksi, yhteensä seitsemän kuukaut-
ta ja työharjoittelija kaksi kuukautta.  Jätekeskuksessa 
oli määräaikainen vuokratyöntekijä noin seitsemän 
kuukautta. Kesäkuun ajan jätekeskuksessa oli kaksi 
kesätyöntekijää, lähinnä lajittelu- ja siivoustehtävissä. 

Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä oli yh-
teensä 160 päivää, eli 11pv/ hlö.  (laskettu 14,5 henki-
löä). Työtapaturmia ei ollut.

Henkilöstön työterveyshuolto käsittää ennaltaeh-
käisevän terveydenhuollon (mm. määräaikaistarkas-
tukset) ja akuuttisairaanhoidon. Työterveyshuollon 
kulut henkilöä kohden olivat 116 euroa, edellisenä 
vuonna vastaava summa oli 166 euroa/hlö. Työergo-
nomia- ja työturvallisuusasioihin kiinnitettiin huomi-
oita työterveyshuollon työpaikkakäynneillä ja tarkas-
tuksessa.

Henkilökunta on yhtiön tärkein voimavara. Siksi 
yhtiössä panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin ja 
ammattitaidon ylläpitämiseen sekä tuetaan työkykyä 
ylläpitävää toimintaa. Koulutuspäiviä kertomusvuon-
na oli keskimäärin 5,5 päivää/hlö. Koulutukseen käy-
tettiin 860 euroa/hlö ja tykytoimintaan 381 euroa/hlö. 
Henkilökunnalle järjestettiin tykypäivät kesäkuussa ja 
joulukuussa. Henkilökunnan tykypäiviä ja koulutuk-
sia järjestetään henkilökunnan toiveiden ja tarpeiden 
pohjalta.

Henkilöstöpalavereita ja tiimipalavereita pidettiin 
toimintakäsikirjan/tarpeen mukaisesti. 

TUNNUSLUKU yks 2010 2011 2012 2013
Henkilöstön määrä hlö 13 13 13 13
Naisten osuus % 38 38 31 31
Miesten osuus % 62 62 69 69
Henkilöstön keskimääräinen ikä v 48 43 44 45
Määräaikaisten osuus % 8 2 15 7
Vuokratyövoiman käyttö htv 0 0,1 1,0 0,5
Keskimääräinen vaihtuvuus % 15 23 0,08 0,15
Työsuhteen keskim. pituus v 3,9 3,5 3,8 4,8
Koulutus, ylempi korkeakoulu % 8 15 15 31
Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto % 69 31 38 38
Koulutus peruskoulu ja muu % 23 54 46 31
Koulutuspäivien määrä pv/htv 6,0 6,4 4,6 5,1
Henkilöstön koulutuksen kulut € 794 1569 604 860
Tykytoiminta € 399 305 377 381
Säännölliset kehityskeskustelut % 100 100 100 100
Tapaturmapoissaolot pv/htv 0 0,2 1,6 0
Sairauspoissaolot pv/htv 6,7 11,3 16,6 11,4
Työterveyshuollon kulut €/htv 211 395 166 116
Liikevaihto/henkilötyövuosi €/htv 377 649 453 017 422 117 399 925
Henkilötyövuoden hinta €/htv 49 656 44 867 48 506 48 836

Tunnusluvut

Koulutuksen kulut   12 034 euroa
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut 5 330 euroa
Henkilöstökulut    683 710 euroa
Muut henkilösivukulut   20 996 euroa
Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut 47 646 euroa
Työtunnit yhteensä   24 563 tuntia
Keskimääräinen ikä   44,5 vuotta

Hallinnon henkilökunta. Vasemmalta: Jonne Gråsten, Anna-Kirsti Tukiainen, 
Maria Laine, Tuire Himanen, Janne Himanen, Anne Laitinen ja Sami Hirvo-
nen. Kuvasta puuttuu Timo Tiilikainen.

Jätekeskuksen henkilökunta. Vasemmalta: Esko Luhanko, Matti Wuorimaa, 
Harri Väisänen, Jukka-Ville Hämäläinen ja Esa Ristolainen
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1.6 Kehityshankkeet ja rakentaminen 

Vuoden 2013 aikana tehdyt rakennushankkeet, 
tutkimukset, selvitykset
•	 Vanhan penkan sulkeminen, osa 2
•	 Saimaankadun uuden nykyaikaisen jätepisteen 

rakentaminen
•	 Geotuubien käyttöönotto
•	 Hyötyjätekentän ensimmäisen vaiheen kol-

mannen osan valmistuminen

Oy, Puhas Oy ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy aloittivat 
vuoden 2012 alussa jäteneuvonnan yhteistyöprojek-
tin. Vuoden 2013 alusta yhteistyö jatkui toistaiseksi 
voimassa olevana. Yhteistyön tavoitteena on kehittää 
yhtiöiden jäteneuvontaa, parantaa asiakaslähtöisyyt-
tä, tuottaa yhdessä neuvontamateriaaleja, kehittää 
nettisivuja sekä parantaa neuvonnan kustannuste-
hokkuutta.

Yhteistyössä tehtiin mm. seinäkalenteri vuodelle 
2014, joka jaettiin jokaiseen kotitalouteen sekä kesä-
asukkaille. Kalenteri sisälsi kodin jätteiden lajitteluoh-
jeet ja tietoa jätehuollosta.

2. Viestintä ja jäteneuvonta
Koulut

Peruskouluille järjestettiin Tuikkujahti vuoden 
vaihteessa 2012-2013. Mikkelistä ja Puumalasta kisaan 
osallistui yhteensä 482 oppilasta 28 luokasta. Tuikku-
jen alumiinikuoria kerättiin yhteensä 339 670 kappa-
letta. Tuikkujahdin loputtua jäteneuvoja kiersi lähes 
kaikki kilpailuun osallistuneet luokat ja kertoi kierrä-
tyksen tärkeydestä sekä jakoi palkinnot. Marraskuussa 
2013 kilpailu aloitettiin jälleen.

Metsäsairila Oy tarjosi 1. ja 2. luokan oppilaille kier-
rätysaiheisen Uusio Ulla –esityksen. Sen näki lähes 1 
000 mikkeliläistä oppilasta. Kolmasluokkalaisille  (n. 
560 oppilasta) jaettiin kierrätysaiheinen puuhakirja 
Roskasakki ja suuri kierrätysseikkailu. Lisäksi Metsä-
sairila Oy oli mukana kuudesluokkalaisille tarkoite-
tussa Yrityskylä-oppimisympäristössä.

Vuoden 2013 aikana jäteneuvontaa sai kouluilla ja 
erilaisissa tapahtumissa noin 130 henkilöä.  

Jätekeskusvierailut
Metsä-Sairilan jätekeskuksessa vieraili erilaisia 

ryhmiä eri oppilaitoksista ja muista organisaatioista. 
Vuoden 2013 aikana jätekeskuksessa vieraili noin 170 
henkilöä ohjatulla kierroksella. 

Roskaposti 
Yhtiön tiedotuslehti Roskaposti tehtiin perinteisesti 

vuonna 2013. Lehden painosmäärä oli 38 000 kappa-
letta ja se jaettiin huhtikuussa jokaiseen kotitalouteen 
yhtiön toimialueella. Lisäksi se lähetettiin osoitteelli-
sena alueen kesäasukkaille. 

Itä-Suomen jäteneuvonta yhteistyö
Itä-Suomen jäteyhtiöt Metsäsairila Oy Jätekukko 

Launialan koulun 1. ja 4. luokka voittivat 
Tuikkujahdin 2012-2013.

Uusio Ulla ja Bio Pate esiintyivät 
1-2 luokkalaisille.
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Taajama-alueen jätehuolto ja lajittelu
Taajama-alueella kiinteistöt kuuluvat kiinteistökoh-

taisen jätteenkeräyksen piiriin. Kaikilla kiinteistöillä 
on oltava vähintään sekajäteastia. Biojätteiden lajittelu-
velvollisuus on kaikilla. Biojätehuollon voi hoitaa joko 
kiinteistökohtaisella keräyksellä tai kompostoinnilla. 
Viiden huoneiston tai sitä suuremmissa taloyhtiöissä 
tulee olla lisäksi omat lajitteluastiat pienmetallille, ke-
räyskartongille, lasille ja keräyspaperille. Pienemmät 
taloyhtiöt voivat käyttää alueellisia hyötyjätepisteitä 
tai halutessaan voivat ottaa myös erilliset keräysastiat 
hyötyjakeille.

Haja-asutusalueen jätehuolto
Haja-asutusalueella kiinteistöt kuuluvat joko kiin-

teistökohtaisen keräyksen piiriin tai ne ovat liittyneet 
aluekeräyspisteiden käyttäjiksi. Haja-asutusalueella ei 
ole kiinteistökohtaista hyötyjakeiden keräilyä.

Aluekeräyspisteitä on toimialueella yhteensä 83 
kappaletta. Aluekeräyspisteillä kerätään sekajätettä, 
joka hyödynnetään energiana. Aluekeräyspisteiden 
käyttäjät maksavat keräyspisteen käytöstä vuosimak-
sua, joka on päätetty kunnittain jätemaksutaksassa.

Keräyspisteiden kunnossa- ja puhtaanapitoa teki yh-
tiön oman henkilökunnan lisäksi yhteistyökumppanit.

Jäteastioiden tyhjennysvälit
Jäteastioiden tyhjennysväleistä on säädetty kun-

nallisissa jätehuoltomääräyksissä. Jäteastian tyhjen-
nysväliin vaikuttaa kiinteistön käyttötyyppi (vakitui-
nen asunto/vapaa-ajanasunto), vakituisen asunnon 
asukasmäärä ja jäteastian koko. Pääsääntöisesti tyh-

jennysväli kiinteistökohtaisessa keräyksessä on haja-
asutusalueella 2 tai 4 viikon välein. Taajama-alueella 
tyhjennykset voivat olla tiheämminkin. Kunnan jä-
tehuoltoviranomaisen päätöksellä tyhjennysväli voi-
daanpidentää maksimissaan 8 viikon välein tapahtu-
vaksi.

Hyötyjätepisteet
Metsäsairila Oy:n toimialueella on asiakkaiden käy-

tettävissä hyötyjätepisteverkosto. Pisteillä kerätään 
metallia, keräyskartonkia, lasia, paperia ja vaatteita. 
Hyötyjätepisteiden lisäksi hyötyjakeita voi toimittaa 
veloituksetta Metsä-Sairilan jätekeskukselle sekä pi-
enjäteasemille. Hyötyjätepisteitä yhtiön toimialueella 
on 71 kappaletta.

Jätekeskus
Metsä-Sairilan jätekeskukselle kotitaloudet ja yri-

tykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voida 
laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai 
laatunsa vuoksi.

Pienjäteasemat
Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä toi-

mii pienjäteasemat. Pienjäteasemille kotitaloudet ja 
yritykset voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voi-
da laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä 
tai laatunsa vuoksi. Asiakkaat voivat käyttää minkä 
tahansa pienjäteaseman palveluja asuin- tai mökki-
kunnasta riippumatta.  

3.2. Keräys ja kuljetus toimialueella

Mikkeli

Jätteenkuljetukset 
Mikkelin taajama-alueilla toimii kiinteistönhaltijan 

järjestämä jätteenkuljetus (poislukien Haukivuori). 
Haja-asutusalue on kunnan järjestämän jätteenkulje-
tuksen piirissä. 

Haja-asutusalue on kilpailutuksen yhteydessä jaettu 
kolmeen alueeseen: eteläiseen ja pohjoiseen sekä Ris-
tiinan urakka-alueeseen. Urakka-alueen rajana toimii 
VT5. Kuljetusurakka alkoi tammikuussa 2013 ja sen 
kesto on kolme vuotta + mahdollinen optiovuosi. 
Suomenniemen osalta haja-asutusalueen kuljetukset 
kilpailutetaan vuonna 2014.

Keräysjärjestelmä
Haja-asutusalueelle on rakennettu vakituisten ja 

vapaa-ajanasuntojen käyttöön aluekeräyspisteitä, joil-
la kerätään sekajätettä. Osassa aluekeräyspisteitä kerä-
tään myös hyötyjätteitä. Hyötyjätteiden keräyspisteitä 
on lisäksi perustettu mm. kauppojen läheisyyteen sekä 
pienempiä pisteitä asuinalueiden läheisyyteen. 

Vaarallisen jätteen sekä sähkö- ja elektroniikkaro-
mun vastaanottopisteet ovat Metsä-Sairilan jätekes-
kuksessa, pienjäteasemilla Haukivuorella, Ristiinassa 
ja Suomenniemellä sekä Mikkelin toimintakeskus ry:n 
ylläpitämällä Mikkelin Ekotorilla. Metsäsairila Oy on 
järjestänyt lääkejätteen vastaanoton alueen apteekeis-
sa.

Haukivuoren seutu
  

Jätteenkuljetukset
Haukivuoren seudulla on sekä taajamassa että haja-

asutusalueella kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Alue 
on kilpailutettu omana kokonaisuutenaan. Haukivuo-
ren seudun kuljetusurakka alkoi vuonna 2013. 

Keräysjärjestelmä
Haukivuoren seudulla ei ole haja-asutusalueen alue-

keräyspisteverkostoa. Alueen asiakkaat ovat kiinteis-
tökohtaisen jätteenkeräyksen piirissä. Jätekimppoja 
on alueelle perustettu paljon. Haukivuoren taajama-
alueelle on perustettu kattava hyötyjätepisteverkosto. 

Haukivuorella toimii pienjäteasema. Pienjätease-
malla otetaan vastaan sen aukioloaikoina mm. vaaral-
lisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua, metallia 
ja suuria jäte-esineitä. Pienjäteaseman yhteydessä on 
myös hyötyjätepiste, jota asiakkaat voivat käyttää myös 
aseman aukioloaikojen ulkopuolella. Metsäsairila Oy 
on järjestänyt lääkejätteen vastaanoton alueen aptee-
kissa.

Puumala 

Jätteenkuljetukset
Puumalan taajamassa toimii kiinteistönhaltijan jär-

jestämä ja haja-asutusalueella kunnan järjestämä jät-
teenkuljetus.   

Keräysjärjestelmä
Puumalan taajama-alueella asiakkaat kuuluvat kiin-

teistökohtaisen jätteenkeräyksen piiriin. Haja-asutus-
alueella kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen vaihto-
ehtona on myös liittyä aluekeräyspisteen käyttäjiksi. 
Kunnan alueella on asiakkaiden käytettävissä hyötyjä-
tepisteverkosto. Pisteillä kerätään metallia, kartonkia, 
lasia ja paperia. Kunnan tekniselle varikolle on perus-
tettu ekopiste, jossa vastaanotetaan hyötyjätteiden li-
säksi kotitalouksien vaarallista jätettä, sähkö- ja elekt-
roniikkaromua sekä metalliromua. Metsäsairila Oy on 
järjestänyt lääkejätteen vastaanoton alueen apteekissa.

3. Palvelut ja tuotteet

3.1 Keräys ja Kuljetus

Jätteiden keräyksessä ja kuljetuksessa on yhtiön 
toimialueella käytössä ns. sekajärjestelmä. Tämä tar-
koittaa sitä, että yhtiön toimialueella on käytössä eri-
laisia jätteenkeräys- ja kuljetusmalleja. Kuntien haja-
asutusalueiden jätteenkuljetuksia on kilpailutettu eri 
vuosina ja sähköistä ajohallintajärjestelmää on otettu 
vaiheittain käyttöön toimialueen jätteenkuljetuksissa. 

Tuottajavastuun piirissä olevien jätteiden osalta yh-
tiö tekee yhteistyötä tuottajayhteisöjen kanssa. Met-
säsairila Oy tarjoaa keräyspaikkoja tuottajavastuun 
alaisille jätteiden keräysastioille hyötyjätepisteillä, 
Metsä-Sairilan jätekeskuksessa ja pienjäteasemilla 
(sähkö- ja elektroniikkaromu/renkaat/paperi). Met-
säsairila Oy huolehtii keräyspisteiden puhtaana- ja 
kunnossapidosta. 

Ajoreitit ja TCS-ajohallintajärjestelmä
Haja-asutusalueella tyhjennetään aluekeräyspistei-

den yhdyskuntajäteastioita vuodenajasta ja keräyspis-
teestä riippuen 1-3 kertaa viikossa. Kiinteistökohtaiset 
jäteastiat tyhjennetään kahden viikon rytmityksellä. 

TCS-ajohallintajärjestelmä on otettu käyttöön Mik-
kelin haja-asutusalueilla sekä Haukivuoren seudulla 
vuonna 2009. Puumalan haja-asutusalueen jätteen-
kuljetuksissa ajohallintajärjestelmä otettiin käyttöön 
heinäkuussa 2011.

Metsäsairila Oy hoitaa kilpailuttamiensa alueiden 
asiakaspalvelun, laskutuksen sekä jäteastioiden tyh-
jennysten suunnittelun. Asiakkaat ovat olleet tyyty-
väisiä yhtiön tarjoamiin keskitettyihin palveluihin ja 
hintoihin.
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3.3 Metsä-Sairilan jätekeskus

1. Jätekeskuksen vastaanotto ja autovaaka  
2. Pientuojien lajittelualue
3. Vaarallisen jätteen varasto
4. Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto
5. Paperinkeräys Oy:n paalaamohalli
6. Hyötyjätteiden varastointikenttä
7. Betonin ja tiilen varastointikenttä
8. Vanha jätetäyttöalue
9. Hyötyjätekentät 
10. Biokaasupumppaamo ja mikroturbiinilaitos
11. Lietealtaat
12. Pilaantuneiden maiden käsittelyalue
13. Kekkilä Oy:n kompostointilaitos
14. Suotovesiallas
15. Uusi jätetäyttöalue
16. Siirtokuormausalue

Metsä-Sairilan jätekeskus sijaitsee Mikkelissä Noro-
lan kylässä. Jätekeskuksesta on matkaa Mikkelin torille 
noin 7 km.

Metsä-Sairilan jätekeskus on noin 60 hehtaarin laa-
juinen alue. Käytössä olevan jätetäyttöalueen koko on 
noin 1,7 hehtaaria. Nykyisellä paikallaan jätekeskus on 
toiminut 70-luvun alusta.

3.4 Käsittely ja hyödyntäminen

Yhtiön kaikki jätteenkäsittelytoiminnot keskittyvät 
Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueelle. 

Metsä-Sairilan jätekeskukseen vastaanotettiin 
vuonna 2013 yhteensä noin 90 000 tonnia jätteitä. 

Syntypaikkalajiteltua sekajätettä (kotitalousjäte) toi-
mitetaan Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitokselle 
viitenä päivänä viikossa poltettavaksi energiahyöty-
käyttöön. Yhdyskuntajäte siirtokuormataan jätekes-
kuksessa kontteihin, jotka kuljetetaan Kotkaan. 

Kaikki erilliskerätty biojäte sekä jätevesilietteet 
kompostoidaan jätekeskuksella Kekkilä Oy:n kom-
postointilaitoksella. Kompostoinnista saatu materiaali 
käytetään kasvualustana viherrakentamisessa.  

Puulevyt ja puhdas puu murskataan jätekeskukses-
sa. Murskauksen jälkeen materiaalit kuljetetaan ener-
giahyötykäyttöön. 

Betoni- ja tiilijätteet sekä lasit varastoidaan ja murs-
kataan jätekeskuksessa. Murskattu materiaali hyödyn-
netään jätekeskuksen tie- ja kenttärakenteissa. 

Metallit ja sähkö- ja elektroniikkaromut välivaras-
toidaan Metsä-Sairilan jätekeskuksessa, josta ne toi-
mitetaan teollisuuden raaka-aineiksi. 

Paperi ja kartonki paalataan jätekeskuksessa olevas-
sa Paperinkeräys Oy:n paalaamohallissa. Materiaalit 
toimitetaan paperiteollisuudelle hyötykäytettäväksi. 

Pilaantuneita maa-aineksia käsitellään niiden käsit-
telyyn rakennetulla kentällä. Käsittelyn jälkeen raja-
arvot alittaneet maa-ainekset hyödynnetään vanhan 
kaatopaikan muotoilussa tai uudella kaatopaikalla.

Tunnuslukuja käsittely ja hyödyntäminen

Metsä-Sairilan jätekeskus. Valokuva: Tapio Lankinen 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Biojäte

Teollisuusjäte

Rakennusjäte

Yhdyskuntajäte

0

100

200

300

400

500

600

2008 20132009 2010 2011 2012

Metalli
Lasi

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Energiahyötykäyttöön 

Loppusijoitettava

Yhdyskuntajäte 2008-2013 (t)

Jätemäärien kehitys 2008-2013 (t)

Erilliskerätyn lasin ja pienmetallin määrä 2008-2013 (t) 

1

2

3
4

5

6

7

88

9

9

9

10

11

12

13

14 15

16



16 | Metsäsairila Oy |Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013| Metsäsairila Oy | 17  

4. Ympäristövastuu 
Metsä-Sairilan jätekeskuksen toimintaa ohjaa yk-

sityiskohtainen ympäristölupa, joka on saatu lainvoi-
maiseksi vuonna 2010 Korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä. Jätekeskuksen ympäristövaikutuksia 
seurataan valvonta- ja tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Metsä-Sairilan jätekeskuksen merkittävimmät ym-
päristövaikutukset syntyvät kaatopaikkatoiminnan 
metaanipäästöistä. Metaania syntyy biohajoavan jät-
teen hajoamisessa hapettomissa olosuhteissa. Metaa-
nipäästöjä vähennetään kaatopaikkakaasun talteen-
otolla sekä asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen 
energiahyötykäytöllä. 

Jätetäyttöalueen hoidon tavoitteena on vähentää 
jätteiden loppusijoittamisesta sekä käsittelystä aiheu-
tuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

4.1 Vesi
Suotovesi on sadevettä, joka suotautuu kaatopaikan 

läpi. Suotovedelle ominaisia piirteitä ovat mm. korke-
at typpipitoisuudet, COD sekä sähköjohtavuusarvot. 
Muita suotovedessä esiintyviä ainesosia ovat mm. ras-
kasmetallit ja erilaiset orgaaniset haitta-aineet. 

Kaatopaikan kaikki suotovedet kerätään yhteen 
suotovesialtaaseen, josta ne pumpataan Kenkäveron-
niemen jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2013 jäte-
vedenpuhdistamolle pumpattiin 83 000 m3 jätevettä 
puhdistettavaksi. 

Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueella sekä jätekes-
kusalueen läheisyydessä tehdään säännöllistä tarkkai-
lua pinta-, pohja- ja suotovesistä vesien tarkkailuoh-
jelman mukaisesti. 

4.2 Ilma
Jätetäyttöalueella muodostuva kaatopaikkakaasu 

sisältää lähinnä metaania, hiilidioksidia sekä pieniä 
määriä rikki-, kloori- ja fluoriyhdisteitä. Metsä-Sairi-
lan jätekeskuksessa kaatopaikkakaasun haitallisia vai-
kutuksia vähennetään kaasun talteenotolla. 

Jätekeskuksen biokaasupumppaamo on otettu käyt-
töön vuonna 2002. Vuoteen 2005 asti muodostunut 
kaasu poltettiin soihdussa. Vuodesta 2005 lähtien 
muodostunut kaasu on hyödynnetty mikroturbiini-

laitoksessa, jossa viisi mikroturbiinia tuottaa kaasusta 
sähköä. Vuodesta 2012 lähtien myös syntyvä lämpö 
on otettu talteen. Vuonna 2013 jätekeskuksessa ke-
rättiin talteen 380 000 m3 kaatopaikkakaasua, jonka 
metaanipitoisuus oli keskimääräisesti 57 %. 

Biokaasulaitoksen käyttöasteeseen alentavasti on 
vaikuttanut vuonna 2013 jätekeskusalueen kallion-
murskaustoiminta sekä sähkökatkot/verkkohäiriöt. 

YMPÄRISTÖ 2009 2010 2011 2012 2013
Kerätyn kaatopaikkakaa-
sun hyödyntämisaste % 100 100 100 100 100

Ilmastovaikutuksen tor-
junta kaatopaikkakaasun 
talteenotolla

t(CO2-ekv) 4 693 3 976 2 940 2 036 2 865

Kenkäveronniemen 
jätevedenpuhdistamolle 
johdetun veden ammo-
niumtyppikuormitus

kg 15 538 16 374 15 804 13 567 5 155

Näytteenottomäärä, jäte-
vedet (suotovedet ym.) kpl/a 7 7 10 10 10

Näytteenottomäärä, 
pohja- ja pintavedet kpl/a 32 32 40 43 43

5. Tilinpäätöstiedot
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