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1. Kuvaus jäteyhtiöstä
Metsäsairila Oy on Etelä-Savossa toimiva Mikkelin 
seudun kuntien jätehuoltoyhtiö, joka tehtävänä on 
toteuttaa omistajakuntien jätehuoltotyötä. Yhtiö jär-
jestää hyötyjätteiden kierrätyksen, hoitaa vaarallisten 
jätteiden jätehuollon, erilliskerätyn biojätteen ja jäte-
vedenpuhdistamoiden lietteiden kompostoinnin se-
kä jätteenkuljetuksen järjestämisen. Yhtiön tehtäviin 
kuuluvat jätehuollon suunnittelu, kehitys, koordi-
nointi sekä neuvonta ja tiedotus. 

1.1 Toimitusjohtajan katsaus 

Vuosi 2012 oli Metsäsairila Oy:n seitsemäs toiminta-
vuosi. Vuosi oli erityisesti tulevaisuuden paremman jät-
teiden hyödyntämiseen ja palveluiden parantamiseen 
tähtäävien rakennushankkeiden toteuttamista. Kesällä 
2012 rakennettiin kolme pienjäteasemaa: Haukivuo-
relle, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Tulevaisuutta var-
ten rakennettiin edelleen jo toista vuotta Metsä-Sai-
rilan jätekeskukseen mm. alueen sisäistä tieverkostoa, 
hyötyjätteiden lajittelukenttiä sekä lietteiden käsittely-
järjestelmää. Hyötyjätekenttien rakentaminen jatkuu 
edelleen merkittävillä panostuksilla vuonna 2013.

Suurimpana strategisena päätöksenä vuonna 2012 
Metsäsairila Oy päätti lähteä mukaan Varkauteen pe-
rustettavaan jätevoimalayhtiöön. Voimalayhtiö pe-
rustettiin yhdessä Itä-Suomen jäteyhtiöiden sekä Var-
kauden Aluelämpö Oy:n kanssa, voimalayhtiön nimi 
on Riikinvoima Oy. Tavoitteena on saada uusi jä-
tettä polttoaineena käyttävä voimalaitos Varkauteen 
vuonna 2015. Tällä jätevoimalayhtiön osakkuudella 
Metsäsairila Oy voi varmistua jätemateriaalien mak-

simaalisesta hyödyntämisestä tulevaisuudessa, kun 
lainsäädännön kiristyminen ohjaa lähes kaiken hyö-
dynnettävän materiaalin joko raaka-aine hyödyntä-
miseen tai energiahyötykäyttöön.

Viime vuosina on Metsä-Sairilan jätekeskuksel-
ta viety kierrätykseen kelpaamatonta kotitalousjä-
tettä Kotka Energia Oy:lle energiahyötykäyttöön 
n. 30 tonnia työpäivässä.

Materiaalien hyödyntämisen näkökulmasta voi-
daan todeta, että hyödyntämisaste kaikelle Met-
sä-Sairilan jätekeskukseen tulevilla materiaaleille oli 
n. 82 % ja puhtaasti kotitalouksien asumisen jättei-
den osalta hyödyntäminen oli n. 70 %. Uutena kerät-
tävänä materiaalina otettiin vaatekeräys UFF:n kans-
sa yhteistyössä.

Loppuvuodesta suoritettiin laatu- ja ympäristöjär-
jestelmien ulkoinen auditointi. Tuloksena oli olemas-
sa olevan laatuserti� kaatin säilymisen lisäksi nyt myös 
ISO 14001 mukainen ympäristöserti� kaatti.

Laadukkaan toiminnan lisäksi myös tuloksellisesti 
kulunut vuosi oli hyvä, jätemäärien ja rahallisen tu-
loksen osalta hieman budjetoitua suurempi. Nämä 
muutokset johtuivat jälleen rakennusjätteen sekä pi-
laantuneiden maiden määrien kasvusta budjetoitua 
enemmän. 

Kiitän asiakkaita, yhteistyötahoja sekä hallitusta 
ja koko henkilökuntaa hyvästä suorituksesta vuonna 
2012. Tästä on edelleen hyvä jatkaa kohti kaikkien 
jätteiden hyödyntämistä.

Sami Hirvonen
toimitusjohtaja
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Metsäsarila Oy:n osakkaat vuonna 2012

Osakas Asukas-
luku % Osakkeet 

(kpl)
Osakkeet 

(€)
Mikkeli 48970 89,58 73 900 1 847 500
Ristiina 2796 6,06 5 000 125 000
Puumala 2377 3,39 2 800 70 000
Suomen-
niemi 752 0,97 800 20 000

Asukasluku 31.12.2012, Lähde: Väestörekisterikeskus

1.2 Strategiatyö 

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

kaasti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen mu-
kaista jätehuoltoa.

• Toiminnassa sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen 
ja pyritään vähentämään haitallisia ympäristövai-
kutuksia.

• Toiminnan kehittäminen tapahtuu parhaan mah-
dollisen teknistaloudellisen tekniikan käytöllä.

• Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön nou-
dattaminen on osa jokapäiväistä toimintaa.

• Toiminta tapahtuu yhteistyössä omistajakuntien 
sekä asiakkaiden kanssa.

• Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on osa 
toimintaa.

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

minen, niihin varataan riittävät resurssit.
• Koko henkilökunta vastaa tavoitteiden toteutumi-

sesta, kukin omassa työssään ja sen tuloksella.
• Metsäsairila Oy:n visiona on toimia laadukkaasti ja 

kustannustehokkaasti toiminta-alueellaan jätehuol-
toyhtiönä.

YHTIÖKOKOUS
-vuosittain toukokuun loppuun mennessä

-osakaskuntien edustajat

HALLITUS
Puheenjohtaja,  Olli Miettinen, Mikkeli

Manninen Reino, Mikkeli
Toijonen Merja, Mikkeli
Tiainen Markku, Mikkeli
Kotro Kimmo, Puumala

Mankkinen Kari, Suomenniemi
Hämäläinen Ari, Ristiina

TOIMITUSJOHTAJA
Hirvonen Sami

JOHTORYHMÄ
Toimitusjohtaja
Talouspäällikkö
Kehitysinsinööri

Työnjohtaja

METSÄ-SAIRILAN JÄTEKESKUS
Metsä-Sairilantie 18, 50350 Norola

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

Yhteistyökumppanit alueella:
Kekkilä Oy, kompostointilaitos
Paperinkeräys Oy, paalaamohalli

HALLINTO
Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli

Suunnittelu ja Neuvonta
Talouspäällikkö Tuire Himanen
Kehitysinsinööri Jonne Gråsten
Jätehuoltomestari Timo Tiilikainen
Jäteneuvoja Anne Laitinen
Projektihenkilö ja ajojärjestelijä Maria Laine

Asiakaspalvelu, laskutus ja 
toimistotehtävät
Taloussihteeri Janne Himanen
Toimistosihteeri Anna-Kirsti Tukiainen

1.3 Yhtiön perustiedot

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. 
Hirvensalmen kunta on yhtiön asiakaskunta.

Yhtiön perustehtävä on lakisääteisen jätehuollon 
järjestäminen omistajakunnissa. Tähän sisältyvät jät-
teenkuljetus ja - käsittely sekä jätehuollon tiedotus ja 
neuvonta.

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



Vuosikertomus 2012   |  Metsäsairila Oy  |  7

1.4 Johtaminen ja hallinto

Yhtiön ylin päätösvalta on yhtiökokouksella, joka ko-
koontui vuonna 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen 
huhtikuussa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen mar-
raskuussa, jossa päätettiin lähteä mukaan Varkauden 
Ekovoimalaitos -hankkeeseen. Yhtiöllä on hallitus, 
jossa on edustajia kustakin osakaskunnasta. Hallitus 
vastaa yhtiön toiminnasta, taloudesta ja strategises-
ta suunnittelusta. Vuoden 2012 aikana hallitus ko-
koontui yhteensä yhdeksän kertaa.  Yhtiön toimintaa 

Yhtiön hallituksen jäsenet. Takarivi vasemmalta: 
Kimmo Kotro (Puumala), Markku Tiainen (Mik-
keli), Kari Mankkinen (Suomenniemi), Tuire Hi-
manen (hallituksen sihteeri). Eturivi vasemmalta: 
Merja Toijonen (Mikkeli), Olli Miettinen (halli-
tuksen puheenjohtaja) Ari Hämäläinen (Ristiina), 
Sami Hirvonen (yhtiön toimitusjohtaja). Kuvasta 
puuttuu Reino Manninen (Mikkeli).

kehitettiin strategian mukaan. Strategiaa tarkennet-
tiin strategiaseminaarissa syyskuussa. Yhtiö panostaa 
myös hallitustyöskentelyn kehittämiseen. ja koulu-
tukseen. Hallituksen puheenjohtaja ja talouspäällik-
kö suorittivat HHJ-tutkinnon. Hallituksen puheen-
johtajana toimi Olli Miettinen.

Yhtiön tilitarkastajana toimii Oy Audiator Ab:n ti-
lintarkastajat Ulla-Maija Lakonen (KHT, JHTT) se-
kä Aki Rusanen (HTM, JHTT)

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoiti kussakin 
kunnassa tehtävään nimetty kunnan viranomainen. 
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Tunnusluku yks 2010 2011 2012
Henkilöstön määrä hlö 13 13 13
Naisten osuus % 38 38 31
Miesten osuus % 62 62 69
Henkilöstön keskimääräinen ikä v 48 43 43.8
Määräaikaisten osuus % 8 2 15
Vuokratyövoiman käyttö htv 0 0,1 1.0
Keskimääräinen vaihtuvuus % 15 23 0,08
Työsuhteen keskim. pituus v 3,9 3,5 3,8
Koulutus, ylempi korkeakoulu % 8 15 15
Koulutus, ammattikorkeakoulu ja opisto % 69 31 38
Koulutus peruskoulu ja muu % 23 54 46
Koulutuspäivien määrä pv/htv 6 6,4 4,6
Henkilöstön koulutuksen kulut € 794 1569 604
Virkistys ja harrastustoiminta € 399 305 377
Säännölliset kehityskeskustelut % 100 100 100
Tapaturmapoissaolot pv/htv 0 0,2 1,6
Sairauspoissaolot pv/htv 6,7 11,3 16,6
Työterveyshuollon kulut €/htv 211 395 166
Liikevaihto/henkilötyövuosi €/htv 377 649 453 017 422 117
Henkilötyövuoden hinta €/htv 49 656 44 867 48 506

1.5 Henkilökunta 

Henkilöstön määrä oli yhteensä 13 henkilöä, jätekes-
kuksessa viisi ja hallinnossa kahdeksan henkilöä. Li-
säksi ostopalveluna hallinnossa oli alkuvuodesta yksi 
henkilö ja jätekeskuksessa yksi henkilö kesälomatuu-
raajana. 

Työharjoittelussa yhtiön hallinnossa oli vuoden 
2012 aikana kaksi Etelä-Savon ammattiopiston opis-
kelijaa. Kesä- ja heinäkuun ajan jätekeskuksessa oli 
kaksi kesäapulaista, alueen puhtaanapitotehtävissä. 

Jäteneuvojan työsuhde päättyi heinäkuun lopussa 
ja uusi jäteneuvoja aloitti lokakuussa.

Ajojärjestelijän työsuhde muutettiin vakinaiseksi 
marraskuun alusta.

Henkilökunta on yhtiön tärkein voimavara. Siksi 
yhtiössä panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin ja 
ammattitaidon ylläpitämiseen sekä tuetaan työkykyä 
ylläpitävää toimintaa.

Työergonomia- ja työturvallisuusasioihin kiinnitet-
tiin huomioita työterveyshuollon työpaikkakäynneil-
lä ja tarkastuksessa.

Henkilökunnalle järjestettiin virkistyspäivä kesä-
kuussa ja jouluruokailu joulukuussa.

Henkilökunnan virkistystapahtumia ja koulutuk-
sia järjestetään henkilökunnan toiveiden ja tarpeiden 
pohjalta.

Henkilöstöpalavereita ja tiimipalavereita pidettiin 
toimintakäsikirjan mukaisesti. 

Tunnusluvut

Henkilöstökulut 518 255 euroa
muut henkilösivukulut 92 337 euroa
Muut vapaaehtoiset sivukulut 19 987 euroa

Henkilöstön työterveyshuolto käsittää ennaltaehkäisevän terveyden-
huollon (mm. määräaikaistarkastukset) ja akuuttisairaanhoidon.  
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Yhtiön henkilökunta. Takarivi vasemmalta: Esa Ristolainen, Timo Tiilikainen, Sami Hirvonen, Jukka-Ville Hämäläinen, Maria Laine, Janne Himanen. 
Eturivi vasemmalta: Jonne Gråsten, Esko Luhanko, Harri Väisänen, Anna-Kirsti Tukiainen, Tuire Himanen, Anne Laitinen. Kuvasta puuttuu Matti Wuorimaa.
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1.6 Kehityshankkeet ja rakentaminen 

Vuoden 2012 aikana tehdyt rakennushankkeet, tut-
kimukset, selvitykset
• Uuden lietealtaan rakentaminen
• Pienjäteasemien rakentaminen Ristiinaan, Hauki-

vuorelle ja Suomenniemelle
• Pientuojien lisäkaistan rakentaminen jätekeskuk-

selle
• Ympärystien rakentaminen jätekeskukselle
• Hyötyjätekentän ensimmäisen vaiheen toisen osan 

valmistuminen
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2. Palvelut ja Tuotteet
2.1 Keräys ja Kuljetus

Jätteiden kuljetuksessa ja keräilyssä on yhtiön toimi-
alueella käytössä ns. sekajärjestelmä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että yhtiön toimialueella on käytössä erilaisia jät-
teenkeräys- ja kuljetusmalleja. Kuntien haja-asutus-
alueiden jätteenkuljetuksia on kilpailutettu erivuo-
sina ja ajonhallintajärjestelmää 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 se-
kä Metsä-Sairilan jätekeskuksessa ja kuntien pienjäte-
asemilla (sähkö- ja elektroniikkaromu/renkaat). Met-
säsairila Oy huolehtii keräyspisteiden puhtaana- ja 
kunnossapidosta. 

Jäteastioiden tyhjennysvälit
Jäteastioiden tyhjennysväleistä on säädetty kunnal-
lisissa jätehuoltomääräyksissä. Jäteastian tyhjennys-
väliin vaikuttaa kiinteistön käyttötyyppi (vakitui-
nen asunto/vapaa-ajanasunto), vakituisen asunnon 
asukasmäärä ja jäteastian koko. Normaali tyhjen-
nysväli kiinteistökohtaisessa keräyksessä on haja-asu-
tusalueella 2 tai 4 viikon välein. Taajama-alueella 
tyhjennykset voivat olla tiheämminkin. Kunnan jä-
tehuoltoviranomaisen päätöksellä tyhjennysväli voi-
daan pidentää maksimissaan 8 viikon välein tapah-
tuvaksi. 

Ajoreitit ja TCS - ajohallintajärjestelmä
Haja-asutusalueella tyhjennetään aluekeräyspisteiden 
yhdyskuntajäteastioita vuodenajasta ja keräyspisteestä 

riippuen 1-3 kertaa viikossa. Kiinteistökohtaiset jäte-
astiat tyhjennetään kahden viikon rytmityksellä. 

TCS-ajohallintajärjestelmä on otettu käyttöön 
koko Mikkelin ja Ristiinan haja-asutusalueilla sekä 
Haukivuoren seudulla vuonna 2009. Puumalan ha-
ja-asutusalueen jätteenkuljetuksissa ajohallintajärjes-
telmä otettiin käyttöön heinäkuussa 2011.

Metsäsairila Oy hoitaa kilpailuttamiensa alueiden 
asiakaspalvelun, laskutuksen sekä jäteastioiden tyhjen-
nysten reitittämisen. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä 
yhtiön tarjoamiin keskitettyihin palveluihin ja hintoi-
hin.

Taajama-alueen jätehuolto ja lajittelu
Taajama-alueen kiinteistöt kuuluvat kiinteistökoh-
taisen jätteenkeräyksen piiriin. Kaikilla kiinteistöil-
lä on oltava vähintään yhdyskuntajäteastia. Biojättei-
den lajitteluvelvollisuus on kaikilla. Biojätehuollon 
voi hoitaa joko kiinteistökohtaisella keräyksellä tai 
kompostoinnilla. Viiden huoneiston tai suuremmissa 
taloyhtiöissä tulee olla lisäksi omat lajitteluastiat kerä-
yspaperille, keräyskartongille, lasille ja pienmetallille. 
Pienemmät taloyhtiöt voivat käyttää alueellisia hyö-
tyjätepisteitä tai halutessaan voivat ottaa myös erilli-
set keräysastiat hyötyjakeille.

Haja-asutusalueen jätehuolto
Haja-asutusalueen kiinteistöt kuuluvat joko kiinteis-
tökohtaisen keräyksen piiriin tai ne ovat liittyneet 
aluekeräyspisteiden asiakkaiksi. Haja-asutusalueella 
ei ole hyötyjakeiden kiinteistökohtaista keräilyä.

Aluekeräyspisteitä on toimialueella yhteensä 112 
kappaletta. Myös aluekeräyspisteillä kerätään yhdys-
kuntajätettä, joka hyödynnetään energiana. Aluekerä-

yspisteiden käyttäjät maksavat keräyspisteen käytöstä 
vuosimaksua, joka on päätetty kunnittain jätemak-
sutaksassa.

Keräyspisteiden puhtaanapitoa teki yhtiön oman 
henkilökunnan lisäksi yhteistyökumppanit.

Pienjäteasemat
Haukivuorelle, Ristiinaan ja Suomenniemelle avat-
tiin 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 ta-
hansa pienjäteaseman palveluja asuin- tai mökkikun-
nasta riippumatta.  

2.2. Keräys ja kuljetus osakaskunnissa
Mikkeli
Jätteenkuljetukset 
Mikkelin taajama-alueilla on sopimusperusteinen 
jätteenkuljetusmalli (poislukien Haukivuori). Haja-
asutusalue on kunnan järjestämän jätteenkuljetuk-
sen piirissä. 

Haja-asutusalue on kilpailutuksen yhteydessä jaet-
tu kahteen alueeseen: eteläiseen ja pohjoiseen urakka-
alueeseen. Urakka-alueen rajana toimii VT5.   

Keräysjärjestelmä
Haja-asutusalueelle on rakennettu vakituisten ja va-
paa-ajanasuntojen käyttöön aluekeräyspisteitä, joil-
la kerätään yhdyskuntajätettä. Hyötyjätteiden kerä-
yspisteitä on perustettu mm. kauppojen läheisyyteen 
sekä pienempiä pisteitä asuinalueiden läheisyyteen. 
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Vaarallisen jätteen sekä sähkö- ja elektroniikkaro-
mun vastaanottopisteet ovat Metsä-Sairilan jätekes-
kuksessa, pienjäteasemilla Haukivuorella, Ristiinas-
sa ja Suomenniemellä sekä Mikkelin toimintakeskus 
ry:n ylläpitämällä Mikkelin Ekotorilla. Anttolassa on 
vaarallisen jäteen vastaanotto hoidettu alueen palo-
asemalla erikseen ilmoitettuina päivystysaikoina Mik-
kelin Ekotorin toimesta. 

Haukivuoren seutu
  
Jätteenkuljetukset
Haukivuori liittyi Mikkeliin kuntaliitoksessa vuonna 
2007. Haukivuoren seudulla on sekä taajamassa et-
tä haja-asutusalueella kunnan järjestämä jätteenkul-
jetus. 

Keräysjärjestelmä
Haukivuoren seudulla ei ole haja-asutusalueen alue-
keräyspisteverkostoa. Alueen asiakkaat ovat kiinteis-
tökohtaisen jätteenkeräyksen piirissä. Jätekimppoja 
on alueelle perustettu paljon. Haukivuoren taajama-
alueella on perustettu kattava hyötyjätepisteverkosto. 

Haukivuorelle tehtiin pienjäteasema, joka avattiin 
heinäkuussa. Pienjäteasemalla otetaan vastaan sen au-
kioloaikoina mm. vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elekt-
roniikkaromua, metallia ja suuria jäte-esineitä. Pien-
jäteaseman yhteydessä on myös hyötyjätepiste. 

Ristiina

Jätteenkuljetukset
Ristiinan taajama-alueella on sopimusperusteinen 
jätteenkuljetusjärjestelmä. Haja-asutusalueella on 
kunnan järjestämä jätteenkuljetus. 

Keräysjärjestelmä 
Haja-asutusalueelle on rakennettu vakituisten ja va-
paa-ajan asukkaiden käyttöön aluekeräyspistever-
kosto. Asukkaat voivat valita haja-asutusalueella jät-
teenkeräysjärjestelmäksi joko aluekeräyspisteen, 
kiinteistökohtaisen jäteastian. 

Ristiinan taajama-alueelle on perustettu kattava 
hyötyjätepisteverkosto. Vuonna 2010 aloitettua lasin 
ja pienmetallin haja-asutusalueen keräyskokeilua on 
jatkettu. 

Ristiinaan tehtiin pienjäteasema, joka avattiin hei-
näkuussa. Pienjäteasemalla otetaan vastaan sen auki-
oloaikoina mm. vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elekt-
roniikkaromua, metallia ja suuria jäte-esineitä. 
Pienjäteaseman yhteydessä on myös hyötyjätepiste.   

Puumala 

Jätteenkuljetukset
Puumalan taajamassa on sopimusperusteinen jätteen-
kuljetus ja haja-asutusalueella kunnan järjestämä.   

Keräysjärjestelmä
Puumalan taajama-alueella asiakkaat kuuluvat kiin-
teistökohtaisen jätteenkeräyksen piiriin. Taajama-

alueella jätteenkuljetukset ovat sopimusperusteisia. 
Haja-asutusalueella kiinteistökohtaisen jätteenkerä-
yksen vaihtoehtona on myös liittyä aluekeräyspisteen 
asiakkaaksi. Kunnan alueella on asiakkaiden käytet-
tävissä hyötyjätepisteverkosto. Pisteillä kerätään pa-
peria, keräyskartonkia, metallia ja lasia. Muutamalla 
hyötyjätepisteellä on myös pienmetallin keräysastiat. 
Kunnan tekniselle varikolle on perustettu ekopiste, 
jossa vastaanotetaan hyötyjätteiden lisäksi kotitalo-
uksien vaarallista jätettä, sähkö- ja elektroniikkaro-
mua sekä metalliromua.   

Suomenniemi
Jätteenkuljetukset
Suomenniemen taajamassa kuljetusjärjestelmä on so-
pimusperusteinen. Haja-asutusalueen jätteenkulje-
tukset ovat kunnan järjestämiä.  

Keräysjärjestelmä 
Suomenniemen taajamassa kiinteistöt kuuluvat kiin-
teistökohtaisen jätteenkeräyksen piiriin. Haja-asutus-
alueella asiakkaiden jätteenkuljetukset järjestetään jo-
ko kiinteistökohtaisena jätteenkeräyksenä tai asiakkaat 
voivat liittyä aluekeräyspisteiden asiakkaiksi. Taajama-
alueelle ja haja-asutusalueelle on perustettu asiakkai-
den käyttöön hyötyjätepisteitä. Hyötyjätepisteillä ke-
rätään paperia, keräyskartonkia, metallia ja lasia.

Suomenniemelle tehtiin pienjäteasema, joka avat-
tiin heinäkuussa. Pienjäteasemalla otetaan vastaan 
sen aukioloaikoina mm. vaarallisia jätteitä, sähkö- ja 
elektroniikkaromua, metallia ja suuria jäte-esineitä. 
Pienjäteaseman yhteydessä on myös hyötyjätepiste. 
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11.

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

•  Jätekeskuksen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. 
•  Käytössä olevan jätetäyttöalueen pinta-ala on noin 2,8 hehtaaria. 
•  Metsä-Sairilan jätekeskus on toiminut nykyisellä paikallaan 

70-luvun alusta. 

2.3 Käsittely ja hyödyntäminen
1. Jätekeskuksen vastaanotto ja autovaaka.  
2. Pientuojien lajittelualue
3. Vaarallisen jätteen varasto
4. Paperinkeräys Oy:n paalaamohalli
5. Hyötyjätteiden varastointikenttä
6. Betonin ja tiilen varastointikenttä
7. Vanha jätetäyttöalue

8. Biokaasupumppaamo ja 
mikroturbiinilaitos

9. Pilaantuneiden maiden käsittelyalue
10. Kekkilä Oy:n kompostointilaitos
11. Uusi jätetäyttöalue
12. Energiahyötykäyttöön toimitettavan 

jätteen siirtokuormausalue

Valokuva: Sakari Silvennoinen
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2.4 Metsä-Sairilan jätekeskus

Metsä-Sairilan jätekeskus on noin 60 hehtaarin laa-
juinen alue. Käytössä olevan jätetäyttöalueen koko on 
noin 2,8 hehtaaria. Metsä-Sairilan jätekeskuksen alu-
eelle keskittyy yhtiön kaikki jätteenkäsittelytoimin-
not. 

Metsä-Sairilan jätekeskukseen vastaanotettiin 
vuonna 2012 yhteensä 91 010 tonnia jätteitä, joista 
yli puolet lievästi pilaantuneita maamassoja.. 

Syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä (kotita-
lousjäte) toimitetaan Kotkan Energian Hyötyvoi-
malalle viitenä päivänä viikossa poltettavaksi ener-
giahyötykäyttöön. Yhdyskuntajäte siirtokuormataan 
jätekeskuksessa kontteihin, jotka kuljetetaan Kot-
kaan. 

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

Betoni ja tiilijätteet varastoidaan ja murskataan jä-
tekeskuksessa. Murskattu materiaali hyödynnetään 
jätekeskuksen tierakenteissa. 

Metallit välivarastoidaan Metsä-Sairilan jätekes-
kuksessa, josta ne toimitetaan metalliteollisuuden 
raaka-aineiksi. 

Lasijäte hyötykäytetään jätekeskuksen maaraken-
nushankkeiden rakennekerroksissa.

Keräyspaperi ja –kartongit paalataan jätekeskukses-
sa olevassa Paperinkeräys Oy:n paalaamohallissa. Ma-
teriaalit toimitetaan paperiteollisuudelle hyötykäytet-
täväksi. 

Voimakkaammin pilaantuneita maa-aineksia käsi-
tellään niiden käsittelyyn rakennetulla kentällä. Kä-
sittelyn jälkeen raja-arvot alittaneet maa-ainekset 
hyödynnetään vanhan kaatopaikan muotoilussa tai 
uudella kaatopaikalla. 

Tunnuslukuja käsittely ja hyödyntäminen
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3. Viestintä ja jäteneuvonta
Koulut

Peruskoulujen alakoululaisille järjestettiin Tuikku-
jahti vuoden vaihteessa 2011-2012. Kisaan osallis-
tui 619 oppilasta 35 luokasta ja käytettyjä tuikkujen 
alumiinikuoria kerättiin 351 813 kappaletta. Tuikku-
jahdin loppuessa jäteneuvoja kiersi lähes kaikki kil-
pailuun osallistuneet luokat ja piti niissä kierrätys-
aiheisen oppitunnin. Marraskuussa 2012 kilpailu 
aloitettiin jälleen.

Myös kilpailun ulkopuolella pidettiin luentoja kou-
luilla. Vuoden 2012 aikana jäteneuvontaa sai kouluil-
la ja erilaisissa tapahtumissa noin 190 henkilöä.  

Jätekeskusvierailut

Metsä-Sairilan jätekeskuksessa vieraili myös erilaisia 
ryhmiä eri oppilaitoksista ja muista organisaatioista. 
Vuoden 2012 aikana jätekeskuksessa vieraili noin 40 
henkilöä ohjatulla kierroksella. 

Roskaposti

Yhtiön tiedotuslehti Roskaposti tehtiin perinteisesti 
vuonna 2012. Lehden painosmäärä oli 38 000 kap-
paletta ja se jaettiin jokaiseen kotitalouteen yhtiön 
toimialueella. Lisäksi se lähetettiin osoitteellisena alu-
een kesäasukkaille. 

Itä-Suomen jäteneuvonta yhteistyö

Itä-Suomen jäteyhtiöt Jätekukko Oy, Puhas Oy, Ylä-
Savon Jätehuolto Oy ja Metsäsairila Oy aloittivat 
vuoden mittaisen jäteneuvonnan yhteistyöprojektin 
vuoden 2012 alussa. Projektin tarkoituksena on tuot-
taa yhtenäistä neuvonta- ja tiedotusmateriaalia.
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YMPÄRISTÖ 2009 2010 2011 2012
Kerätyn kaatopaikkakaasun 
hyödyntämisaste

% 100 100 100 100

Ilmastovaikutuksen torjunta 
kaatopaikkakaasun talteenotolla

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

Kenkäveronniemen 
jätevedenpuhdistamolle 
johdetun veden 
ammoniumtyppikuormitus

kg 15 538 16 374 15 804 13 567

Näytteenottomäärä, jätevedet 
(suotovedet ym.)

kpl/a 7 7 10 10

Näytteenottomäärä, pohja- ja 
pintavedet

kpl/a 32 32 40 43

4. Ympäristövastuu 
Jätekeskuksen jätetäyttöalueen ympäristövaikutuksia 
aiheuttaa mm. orgaanisen jätteen hajoamisessa syn-
tyvä metaani. Jätetäyttöalueen hoidon tavoitteena on 
vähentää jätteiden loppusijoittamisesta sekä käsitte-
lystä aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

Metsä-Sairilan jätekeskuksen toimintaa oh-
jaa yksityiskohtainen ympäristölupa, joka on saa-
tu lainvoimaiseksi vuonna 2010 korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksellä. Jätekeskuksen ympä-
ristövaikutuksia seurataan valvonta- ja tarkkailuoh-
jelman 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.

Metaanipäästöjen vähentämisessä avainasemassa 
on kotitalouksissa tehtävä biohajoavan jätteen lajitte-
lu. Hyvä keino em. lajittelun tehostamiseksi on koti-
talouksien biojätteiden erilliskeräys.

4.1 Vesi

Suotovesi on sadevettä, joka suotautuu kaatopaikan 
läpi. Suotovedelle ominaisia piirteitä ovat mm. kor-
keat typpipitoisuudet, COD sekä sähköjohtavuusar-
vot. Muita suotovedessä esiintyviä ainesosia ovat mm. 
raskasmetallit ja erilaiset orgaaniset haitta-aineet. 

Kaatopaikan kaikki suotovedet sekä lajittelukent-
tien vedet kerätään yhteen suotovesialtaaseen, josta 
ne pumpataan Kenkäveronniemen jätevedenpuhdis-
tamolle. Vuonna 2012 jätevedenpuhdistamolle pum-
pattiin 93 157 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 si-
sältää lähinnä metaania, hiilidioksidia sekä pieniä 
määriä rikki-, kloori- ja � uoriyhdisteitä. Metsä-Sairi-
lan jätekeskuksessa kaatopaikkakaasun haitallisia vai-
kutuksia vähennetään kaasun talteenotolla. 

Jätekeskuksen kaasupumppaamo on otettu käyttöön 
vuonna 2002. Vuoteen 2005 asti muodostunut kaasu 
poltettiin soihdussa. Vuodesta 2005 lähtien muodostu-
nut kaasu on hyödynnetty mikroturbiinilaitoksessa, jos-
sa viisi mikroturbiinia tuottaa kaasusta sähköä. Vuodes-
ta 2012 lähtien myös syntyvä lämpö on otettu talteen. 

Vuonna 2012 jätekeskuksessa kerättiin talteen 
270 000 m3 kaatopaikkakaasua, jonka metaanipitoi-
suus oli keskimääräisesti 53%. 

Kaasulaitoksen käyttöasteeseen alentavasti on vai-
kuttanut vuonna 2012 jätekeskusalueen kallionmurs-
kaustoiminta.  Tämän lisäksi käyttöastetta alensivat 
toistuvat sähkökatkot/verkkohäiriöt.
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5. Tilinpäätöstiedot
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