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hyvä ratkaisu. Yhtiömme on kilpailuttanut syntypaik-
kalajitellun yhdyskuntajätteen hyötykäyttöpalvelun. 
Energiasektori voitti. Jätteen käyttäminen polttoainee-
na voimalaitoksessa säästää neitseellisiä polttoaineita 
ja vähentää kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen 
ympäristöhaittoja. Pystymme näin olennaisesti vähen-
tämään kaatopaikkojen kasvihuonekaasupäästöjä. 

Kaiken tämän jälkeen jotakin on loppusijoitettava 
kaatopaikalle. Nykyaikainen kaatopaikka on moni-
mutkainen tekninen laite. Kaatopaikka varustetaan 
pohja- ja pintarakenteilla, jotka käsittävät kaasujen ja 
vesien johtamisen erilliseen käsittelyyn sekä jätetäy-
tön eristämisen puhtaista luonnonvesistä. Joudumme 
vielä käyttämään huomattavia rahasummia vanhojen 
jätetäyttöjemme ympäristönsuojeluun.  Olemme sitä 
paitsi vastuussa kaatopaikalle sijoittamamme jätteen 
hyvästä hoidosta ikuisesti. Yhtiömme on sitoutunut 
tähänkin tehtävään. 

Tehtävämme on vaikea pienenevillä jätemarkkinoil-
la. Siellä myös kilpailu on koko ajan kiristymässä, koska 
jäteliiketoiminta kiinnostaa enenevästi yksityistä yritys-
toimintaa.   Toivotamme kilpailun tervetulleeksi, koska 
kilpailu pitää toiminnan tehokkaana. Tehokas toiminta 
säästää ympäristöä. Olemmehan ympäristönsuojelun 
palveluksessa – siksi menestymme.

Turussa 2.5.2005,
Markku Lehtokari

Jätteen keräily ja kuljetus yhdyskuntateknisenä palve-
luna on myös hygienian ja viihtyvyyden asialla, mutta 
jätteen käsittely ja hyötykäyttö onkin sitten mitä sel-
vimmin ympäristönsuojeluasia.

Jäte on aina aineen tai energian hukkaamista ja 
parasta jätettä on sellainen jäte, jota ei koskaan synty-
nytkään. Yhteiskunnan ja sen tuotantotoiminnan tu-
lee aidosti sitoutua jätteen synnyn ehkäisyyn. Yhtenä 
jätteenkäsittelyteollisuuden vastuullisista toimijoista 
Turun Seudun Jätehuolto tukee voimakkaasti jätteen 
synnyn ehkäisyyn tähtääviä pyrkimyksiä.  Viime vuon-
na yhtiömme oli yhtenä taustaorganisaationa Turus-
sa järjestetyssä kansainvälisessä ”Towards waste-free 
life styles” -konferenssissa. Jätteetön yhteiskunta on 
utopia, mutta konferenssin johtopäätösten mukaan 
kehityssuuntaa voidaan pitää mahdollisena. Yhtiömme 
järjestämän jäteneuvonnan painopistealueena on jät-
teen synnyn ehkäisyn tukeminen. Yhtiömme tulot tule-
vat vastaanottamastamme jätteestä ja sahaamme tässä 
tietoisesti omaa oksaamme.  Näin toimimalla palvelem-
me kuitenkin parhaiten toiminta-alueemme asumista 
ja yrittämistä. Tuottamalla vähemmän jätettä saamme 
säästetyt resurssit hyvinvoinnin käyttöön. 

Jätettä kuitenkin muodostuu eikä jätepolitiikkaa 
kokonaan pystytä toteuttamaan luottamalla jätteen 
määrän vähenemiseen. Materiaalien kierrätys sääs-
tää yleensä luonnonvaroja ja energiaa. Kierrätys siis 
säästää ympäristöä. Kaikkien materiaalien kierrätys ei 
toimi pelkän markkinamekanismin voimalla, koska pa-
remmalla ympäristöllä ei toistaiseksi ole markkinahin-
taa. Siksi yhteiskunta (Euroopan Unioni ja valtiovalta) 
tukee markkinamekanismia asettamalla esimerkiksi 
pakkaavalle teollisuudelle velvoitteita pakkausten ja 
pakkausmateriaalien kierrätykselle. Samanlaisia kier-
rätysvelvoitteita on mm. sähkö- ja elektroniikka-alalla, 
ajoneuvojen renkaissa, autoissa, painopaperissa jne. 
Valtio tukee kierrätystoimintaa myös huomattavan 
korkean kaatopaikkaveron muodossa. Taas sahaamme 
omaa oksaamme tukemalla ja tekemällä mahdolliseksi 
markkinoiden tehokkaan toiminnan materiaalien kier-
rätyksessä. Tämä tapahtuu jälleen neuvonnan avulla 
ja toimimalla yhteistyössä omistajakuntiemme kanssa 
jätehuoltomääräyksiä laadittaessa.  

Osa jätteestä on sellaista, että sen hyödyntäminen 
materiaalina kuluttaa energiaa ja/tai esimerkiksi puh-
dasta vettä niin paljon, että ympäristön säästämisen 
kannalta materiaalina kierrättäminen ei ole kannatta-
vaa. Tällöin astuu kuvaan jätteen hyötykäyttö energia-
na. Kovien päästövaatimusten takia jäte polttoaineena 
kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin fossiiliset polt-
toaineet tai biopolttoaineet. Sekä päästö- että luon-
nonvaranäkökulmasta jätteen energiahyötykäyttö on 

Toimitusjohtajan katsaus

YMPÄRISTÖNSUOJELUN PALVELUKSESSA
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TULEVAISUUS TEHDÄÄN NYT

Tulevaisuuden hallinta on jokaisen menestyvän orga-
nisaation tärkein tehtävä. Ympäristön muutokset on 
tunnistettava ja niihin on reagoitava ennakoivasti. 

Strategiatyöhön on panostettava jatkuvasti. Yh-
tiön hallituksen keskeinen tehtävä on hoitaa strate-
giaprosessia ja muuttaa tulevaisuuteen liittyvä epä-
varmuus yhtiön vahvuudeksi.

PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET
Yhtiön toimintastrategiasta johdetaan vuosittain 
budjetin perusteeksi yhtiön päämäärät ja tavoit-
teet. 

Vuoden 2005 talousarviossa on yhtiön 
päämääriksi vahvistettu:

1) Jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävien   
toimenpitei den tukeminen
2) Yhdyskuntajätteen hyötykäytön lisääminen 
70 %:iin
3) Hyötykäyttöön soveltumattoman jätteen tur-
vallinen loppusijoitus
4) Yhtiön tuottavuus nousee ja jätteentuottaji-
en jätemaksut ovat suomalaista keskitasoa
5) Yhtiön omistajapohja laajenee

Tavoitteet vuodelle 2005 on johdettu 
päämääristä ja ne ovat:

1) Jäteneuvonnan painopiste on jätteen 
synnyn ehkäisyssä
2)  Syntypaikkalajittelun neuvontaa ja mahdol-
lisuuksia tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun 
tehostetaan. Erityisesti kampanjoidaan puutar-
ha- ja keittiöjätteen kompostoimista pienkiin-
teistöillä
3) Eri vastaanottopaikkojen palvelutuotteet ja 
 hinnastot yhtenäistetään
4) Yhtiön tulos on voitollinen
5) Hyötykäytön kilpailutus viedään loppuun
6) Suunnattu osakeanti toteutetaan

STRATEGINEN SUUNNITTELU
Strategisen suunnittelun osaprosesseina olemme 
panostamassa johdon strategisen johtamisen kou-
lutukseen, viestintästrategian kehittämiseen ja ym-
päristöraportoinnin aloittamiseen osana muuta ra-
portointia.

Ympäristöraportoinnin oikean perustan löytämi-
seksi tehdään ympäristökatselmus ja määritellään 
toiminnan merkittävät ympäristönäkökohdat. Toi-
minnan ympäristövaikutusten ymmärtäminen luo 
pohjan ympäristöjohtamisen kehittämiselle. Tavoit-
teena on sertifi oida ympäristöjohtamisjärjestelmä 
ensi vuonna.

Yhtiön strategisena vahvuutena on osaava ja 
kokenut henkilöstö. Kriittisenä menestystekijänä pi-
dämme sitä, että organisaatiomme on jätehuollon ja 
jätehuollon liiketoiminnan huippuosaaja. Tähtääm-
me osaavaan ja oppivaan organisaatioon. Luonnol-
lisesti tämä tavoite edellyttää myös henkilöstön kou-
lutusta. Yhtiö kouluttaa henkilökuntaansa ja tukee 
mm. ammatillisen koulutuksen hankkimista.

Puhdas ympäristö ja jätehuollon luonnikas toimi-
vuus ovat asiakkaittemme kannalta tärkeitä asioita. 
Tätä kaikkea emme pysty tuottamaan yksin. Kehittä-
mällä verkottumista yhteistyökumppaniemme kanssa 
voimme luoda asiakkaitten ohjaamat ja tehokkaasti 
toimivat palvelut.

Ympäristön muutoksiin on 
reagoitava ennakoivasti



5TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2004

TOIMIALUEKARTTA 

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n 
palvelupisteet sijaitsevat Turus-
sa, Raisiossa ja Paraisilla.

Turun Seudun Jätehuolto Oy on kuntien omistama jäte-
huoltoyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa lakisäätei-
sistä jätehuoltotehtävistä. Yhtiö perustettiin 14.11.2003 
yhdistämällä Turun jätelaitos, Lounaisrannikon jäte-
huollon kuntayhtymä ja Paraisten jätelaitos. Liiketoi-
minta aloitettiin 1.1.2004. 

Yhtiön osakaskunnat ovat Kaarina, Lieto, Masku, 
Naantali, Parainen, Piikkiö, Raisio ja Turku. 

Jätteiden käsittely- ja hyötykäyttöpalveluja tarjo-
taan myös aiempien organisaatioiden yhteistyökunnil-
le. Toiminta-alueeseen kuuluu yhteensä 25 kuntaa ja 
alueella asuu noin 314 000 asukasta.

Turun Seudun Jätehuollon yhtiökokous on laskenut 
liikkeelle suunnatun osakeannin, jonka tavoitteena 
on saada kaikki toiminta-alueen kunnat yhtiön osak-
kaaksi.

VASTUULLISTA JÄTEHUOLTOA 
TURUN SEUDULLA

YHTIÖN TEHTÄVÄT
Yhtiö hoitaa kuntien yhdyskuntajätteen vastaanoton, 
hyödyntämisen ja käsittelyn sekä jäteneuvonnan. Teh-
täviin kuuluu myös kotitalouksien ja maatalouden on-
gelmajätteiden vastaanottopalvelut ja hyötyjätteiden 
aluekeräyksen organisointi. Yritystoiminnalle tarjotaan  
jätteiden hyödyntämis- ja loppusijoituspalveluja. Yhtiö 
hoitaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asiakas-
palvelu- ja organisointitehtävät Naantalissa, Raisiossa, 
Maskussa, Nousiaisissa, Mietoisissa ja Mynämäessä. 
Muissa toiminta-alueen kunnissa on sopimusperustei-
nen jätteiden kuljetus.

Osakaskuntien osuudet yhtiöstä: 

KAARINA 14,7 %
LIETO 4,4 %
MASKU 1,4 %
NAANTALI 10,8 %
PARAINEN 11,0 %
PIIKKIÖ 2,1 %
RAISIO 20,9 %
TURKU 34,8 %

TOPINOJAN JÄTEKESKUS

ORIKEDON 
VASTAANOTTOASEMA

ISOSUON JÄTEASEMA

RAUHALAN JÄTEASEMA
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Yhtiön toimitusjohtaja on Markku Lehtokari. 

TALOUS
Yhtiön jäteverollinen liikevaihto vuonna 2004 oli 12 989 130 euroa. Yhtiö tuloutti valtiolle jäteveroa 2 495 370 
euroa eli 19,2 % liikevaihdosta. Yhtiön jäteverollisesta liikevaihdosta 89 % kertyi jätteen käsittelymaksuista. Eko-
maksujen ja vapaa-ajanasuntojen jätemaksujen osuus oli yhteensä 0,8 %, hyötyjätetulojen osuus 0,2 % ja muiden 
oheispalveluiden osuus 10 %  liikevaihdosta.

Jätteenkäsittelymaksut pidettiin toimintavuonna vuoden 2003 tasolla. Jäteasemien hinnoittelu yhtenäistet-
tiin vuoden 2005 alusta.

YHTIÖN HALLINTO JA TALOUS

Yhtiön hallitus vuonna 2004: jäsenet vasemmalta, istumassa Folke Öhman, Mari Mikkola, Ilkka Laaksonen, Olli Vuorinen, hallituksen 
puheenjohtaja Eeva Eklund, Mirja Hovirinta, Minna Leka (varajäsen) ja Asko Hömppi, seisomassa Sirkku Asumaa, Kjell Lundahn sekä toi-
mitusjohtaja Markku Lehtokari ja hallituksen sihteeri Ari-Pekka Korhonen. Kuvasta puuttuvat Ari Nevalainen (varapj), Jaana Gustafsson, 
Aki Lehtonen ja Jan Lindström. 

YHTIÖN HALLITUS
Yhtiön hallituksessa on jäseninä kolmetoista osakaskuntien nimeämää luottamushenkilöä. Hallituksen puheen-
johtajana toimii Eeva Eklund Turusta.

Turun Seudun Jätehuollon käyttömenot toiminnoittain vuonna 2004

■ Hallinto, 5,0 %
■ Viestintä ja jäteneuvonta, 3,5 %
■ Tekninen- ja ympäristösuunnittelu, 4,2 %
■ Hyöty- ja ongelmajätehuolto, 6,9 %
■ Kunnan järjestämä jätteenkuljetus, 5,5 %
■ Jätteen vastaanotto, 14,1 %
■ Jätteenkäsittely ja kaatopaikkarakentaminen, 42,9 %
■ Jätevero, 17,8 %
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TOIMINNALLINEN ORGANISAATIO

HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

HENKILÖSTÖ
Yhtiöllä oli vuonna 2004 henkilökuntaa vakituisessa työsuhteessa 30 henkilöä, 1 määräaikainen äitiyslomasijai-
nen, 5 kesätyöntekijää ja 6 palkatonta harjoittelijaa.

Henkilökunnan keski-ikä on 45,1 vuotta. Yhtiö tukee henkilökunnan TYKY-toimintaa loppuvuodesta käyttöön 
otetuilla liikuntaseteleillä. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin henkilökunnalle muuta pienimuotoista yhdessäolo- 
ja virkistystoimintaa.

Yhtiö kannustaa henkilökuntaa opiskeluun ja muuhun itsensä kehittämiseen. Kaksi henkilöä suorittaa ym-
päristöhuollon ammattitutkintoa oppisopimuskoulutuksena ja yksi henkilö taloushallinnon ammattitutkintoa. 
Kaikki kolme valmistuvat vuoden 2005 aikana. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua ammatilliseen ja 
atk-koulutukseen. Yhtiössä on järjestetty lisäksi sisäistä koulutusta. 

Markku Lehtokari
Toimitusjohtaja

Arja Heinonen
Hallintopäällikkö

Hallinto
Talous

Kalle Karsten
Tekninen päällikkö

Tekniikka
Rakennuttaminen

Juha Hämäläinen
Tuotantopäällikkö

Jätteiden vastaanotto

Päivi Mikkola
Asiakaspalvelu -

päällikkö
Viestintä
Neuvonta

Tuula Salminen
Kehitysinsinööri
Laatu, ympäristö

Asiakaspalvelu 
Katriina Heinonen, 
Anneli Kankaristo, 

Tarja Takomo
Taloushallinto

Tarja Heino, 
Riikka Armio

Ari Vuorela
Jätehuoltomestari

Koneen-
kuljettajat (3)

Jätekeskukset
Jäteaseman-
hoitajat (15)

Sirkku Nurminen
Jätehuoltomestari

Hyöty- ja 
ongelmajätehuolto

Neuvonta

Jan-Egon Aaltonen
Toiminnanjohtaja

Paraisten 
kierrätyskeskus

Yhtiön henkilöstöä Topinojan jätekeskuksessa.
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Yhtiöllä on kolme kattavasti palvelevaa jätteiden vas-
taanotto- ja käsittelypaikkaa: 

Isosuon jäteasema Raisiossa, Rauhalan jäteasema 
Paraisilla ja Topinojan jätekeskus Turussa. Kotitalouk-
sia palvellaan jäteasemilla pienasiakkaiden palvelupis-
teissä. 

Isosuon ja Rauhalan jäteasemilla sekä Topinojan jä-
tekeskuksessa vastaanotetaan lajiteltuja hyötyjätteitä, 
tavanomaisia sekajätteitä, kaatopaikkakelpoisia tuo-
tantotoiminnan jätteitä ja erityisjätteitä sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromuja, kyllästettyä puuta ja kotita-
louksien tavanomaisia ongelmajätteitä. Hiekkapitois-
ten lietteiden, asbestin, erityisjätteiden ja lajitellun 
biojätteen vastaanotto on keskitetty Topinojan jäte-
keskukseen. Topinoja vastaanottaa erillissopimuksella 
myös lievästi pilaantuneita maa-aineksia. Erityisjättei-
den kaatopaikkakelpoisuus on esitettävä siirtokirjalla 
ja tarvittaessa erillisillä selvityksillä. 

Orikedon vastaanottoasemalla Turussa vastaanote-
taan polttokelpoista yhdyskuntajätettä käsiteltäväksi. 
Orikedon jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin omis-
tuksessa ja hoidossa. Turun Seudun Jätehuolto ostaa 
laitokselta jätteen energiahyötykäyttöpalvelun. 

JÄTTEIDEN VASTAANOTTO- JA 
KÄSITTELYASEMAT

JÄTTEEN KÄSITTELY ON LUVANVARAISTA 
Ympäristöluvissa määritellään toiminnan minimitaso

Topinojan jätekeskus
Ympäristölupa. Lounais-Suomen ympäristökeskus 
9.6.1998, Dnro 0295Y0562-121 45 YS. 

Isosuon jäteasema
Ympäristölupa, Isosuon kaatopaikan ensimmäinen laa-
jennusvaihe. Lounais-Suomen ympäristökeskus 14.7.1995, 
Dnro 0295Y0159-121.

Rauhalan jäteasema
Ympäristölupa. Lounais-Suomen ympäristökeskus 
28.11.2003, Dnro LOS-2002-Y-1569–121 89 YLO.

Turun kaupungin Orikedon jätteenpolttolaitos
Ympäristölupa: Lounais-Suomen ympäristökeskus 
9.6.1998, Dnro 0296Y1396-111 47 YS.
Ilmansuojeluilmoitus: Turun ja Porin lääninhallitus 
30.11.1990 nro 278 Ys ja 3.6.1993 nro 50 YSP.

Vastaanotettujen jätteiden hyödyntäminen ja 
loppusijoitus vuonna 2004 

■ Yhdyskuntajäte, 69 675 t

■ Yhdyskuntajäte, polttolaitos, 49 028 t

■ Tuotantotoiminnan jätteet, 18 372 t

■ Erityisjätteet, 3 938 t

■ Erityislietteet, 4 156 t

■ Lajitellut hyötyjätteet, 9 084 t

Jäte- ja vastaanottoasemille vastaanotetut jätteet
vuonna 2004, yhteensä 154 252 tonnia

■ Energiahyödyntäminen, 41 868 t

■ Biojäte, 2 130 t

■ Erityissijoitus, 16 308 t

■ Loppusijoitus, 92 643 t

■ Materiaalihyödyntäminen, 1 302 t

Hyötykäyttö kaatopaikkarakenteissa 
Lievästi pilaantuneet maat 11 987 t
Ylijäämämaa 31 673 t
 43 659 t
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ONGELMAJÄTTEET JA SE-ROMUT

Kotitalouksien tavanomaisia ongelmajätteitä ja sähkö- 
ja elektroniikkalaiteromuja vastaanotetaan jäteasemi-
en lisäksi Turun seudulla toimivien kierrätyskeskusten ja 
ekotorien yhteydessä. Paraisten kierrätyskeskus toimii 
yhtiön omana palvelukeskuksena Paraisilla. Kaarinan 
kierrätyskeskuksen, Liedon Kisällikellarin, Raision Eko-
torin ja Turun Ekotorin kanssa yhtiö on tehnyt yhteis-
työsopimukset.

Yrjö Ympäristöauto kiertää säännöllisesti kunnissa 
keräämässä kotitalouksien öljyjä, akkuja, maaleja, lois-
teputkia, paristoja ja muita tavanomaisia ongelmajät-
teitä. Paristoja kerätään myös paristonkeräyslaatikoi-
hin, joita on hyötyjätepisteiden yhteydessä ja Turussa 
bussipysäkeillä. Kaikki yhtiön toiminta-alueen apteekit 
vastaanottavat lääkkeitä ja kuumemittareita. 

Ongelmajätteet ja SE-romut (2 kpl / laiteryhmä) vas-
taanotetaan kotitalouksilta maksutta. 

KOTITALOUKSIEN HYÖTY- JA 
ONGELMAJÄTEHUOLTO

Kunnissa kiertävä Yrjö Ympäristöauto kerää talteen kolmannek-
sen kotitalouksien ja maatalouden ongelmajätekertymästä. 

Keväisin järjestettävässä ympäristötalkootapahtumassa kerätään 
päivässä talteen yli 150 tonnia metalliromua ja 15 tonnia ongel-
majätteitä.   

ALUEELLISET JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKAT  
Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueella 
on hyötyjätteiden keräyspaikkoja yhteensä noin 470 
kappaletta. Suurimmassa osassa näistä pisteistä kerä-
tään pienmetallia, keräyslasia ja keräyspaperia. Kar-
tonginkeräystä on 12 pisteessä. Paristonkeräyslaatikoi-
ta kunnissa on yhteensä 230 kappaletta, joista 130 on 
hyötyjätepisteiden yhteydessä. 

Sekajätteen aluekeräyspaikkoja kunnissa on 28 kap-
paletta. Osa paikoista on käytössä vain kesäaikaan. 

Yhteisesti käytössä olevien keräyspaikkojen ympä-
ristön siistiminen on lähes viikoittaista työtä. Siistimis-
palvelu ostetaan alueen ekotoreilta ja kierrätyskes-
kuksista.

Vastaanotetut sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromut 2004 Vastaanotetut ongelmajätteet 2004 määrä/kg

Jäteasemat 94 527

Ekotorit ja kierrätyskeskukset 87 340

Apteekit 14 516

Yrjö-ympäristöauto 149 008

Ongelmajätekeskus 138 050

Ympäristöpäivän keräys 14 995

Paristolaatikoiden kp-kelpoiset paristot 20 200

Ongelmajätteet yhteensä 518 636

määrä/kg

Topinojan jätekeskus 72 867

Isosuon jäteasema 57 040

Rauhalan jäteasema ja Kierrätyskeskus 28 805

Raision Ekotori 87 043

Turun Ekopaja/Ekotori 440 499

Liedon Kisällikellari 75 768

Kaarinan Kierrätyskeskus 109 855

Puostan Paja 28 805

SE-romu yhteensä 900 682
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Jäteneuvontaa on hoidettu Turun Seudun Jätehuollon 
koordinoimana vuoden 2004 alusta lähtien. Aiemmin 
neuvonta hoidettiin Turun seudulla pääosin kuntakoh-
taisesti ympäristönsuojelutoimistojen organisoimana. 

Turun kaupunki, Turun ja Raision Ekotorit, Kaari-
nan kierrätyskeskus ja Liedon Kisällikellari yhdistivät 
voimansa Jäteneuvontaringiksi, joka tarjoaa neuvon-
tapalveluja yhtiön toimialueella.

Turun Seudun Jätehuolto koordinoi ja kustantaa jä-
teneuvontatyön sekä tuottaa kustannustehokkaasti ko-
ko toimialuetta palvelevat neuvontamateriaalit.  Neu-
vojat työskentelevät ekotoreilla ja kierrätyskeskuksissa 
lähellä kuntalaisia ja neuvontakohteita. Jäteneuvojat 
opastavat lapsia ja nuoria päiväkodeissa ja kouluissa 
leikki-ikäisistä lukiolaisiin saakka. Vanhempia opaste-
taan jäteasioissa  taloyhtiöiden ja yhdistysten tilaisuuk-
sissa ja koulujen ympäristöviikkojen yhteydessä. 

Puhelinneuvonta on keskitetty Turun Seudun Jäte-
huollolle: jäteneuvontanumerosta (02) 2810 110 saa tie-
toa ja apua kaikissa jätteisiin liittyvissä asioissa. Yhtiön 
internetsivuilta saa tietoa jätteiden lajittelusta, vastaan-
ottopaikoista ja aikatauluista. Sivuilta voi poimia myös 
julkaistut neuvontaoppaat ja linkkien kautta pääsee 
muille hyödyllisille neuvontasivuille.  

SUUNNITELMALLISTA NEUVONTAA 
Jätteen synnyn ehkäisy on Turun Seudun Jätehuollon 
strategisessa ajattelussa jäteneuvonnan painopisteenä. 
Käytännön jäteneuvonnassa jätteiden välttäminen on 
lajitteluopastuksen ohessa luonnollisesti mukana.  Jä-
teneuvonnan pääteemoista ja kohderyhmistä sovitaan 
neuvontaringin tapaamisissa. 

Jätteen synnyn ehkäisy oli kevään 2004 erityisteema. 
Yhtiö osallistui valtakunnalliseen Fiksu tuottaa vähem-
män jätettä -teemaviikkoon radiomainoskampanjalla 
ja lukuisilla paikallisilla tapahtumilla. Loppuvuodesta 
syntyvään jätemäärään vaikuttavia valintoja esiteltiin 
konkreettisilla esimerkeillä muun muassa Energiasääs-
töviikon toritapahtumassa Turussa. Syksyn 2004 toisena 
pääteemana oli keittiö- ja puutarhajätteiden omatoi-
minen kompostointi. 

Neuvojat välittävät kunnissaan säännöllisesti tee-
ma- tai tapahtumakohtaista tietoa ja toimintavinkkejä 
kouluihin, päiväkoteihin ja muihin kuntien yksiköihin 
sekä pientalo- ja kyläyhdistyksille. Paikallislehdet ja  
-radiot ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita. Siira-

Yhteistyössä tehokasta neuvontaa 

JÄTENEUVONTARINKI PALVELEE LÄHELLÄ 
ASUKKAITA

ympäristöarkkuja, jotka nimensä mukaisesti sisältävät 
tuhdin paketin materiaaleja ja esimerkkejä, voi lainata 
helpottamaan esimerkiksi ympäristöviikkojen suunnit-
telua ja toteuttamista. 

ELÄMYKSELLISYYS LISÄÄ 
OMAKSUMISTA
Jäteneuvojat opastavat asukkaita monin keinoin. Elä-
myksellisyys on tärkeää erityisesti lasten kanssa toimit-
taessa, mutta pysäyttävät neuvontakeinot ovat paikal-
laan aikuistenkin kanssa. 

Jätteiden syntyminen kodeissa ja työpaikoilla on 
valinnoista kiinni. Jätemäärien kertyminen havainnol-
listuu väistämättä kouluikäisten ”Lastenkutsut” -teh-
tävässä, jossa lapset järjestävät omat kutsunsa vaihto-
ehtoisista tarvikkeista – syntyykö eko- vai ökykutsut? 

Turun Ekotorin ”Shoppailusimulaattorissa” voivat muun muassa 
koululaiset käydä testaamassa jokapäiväisten valintojensa ympä-
ristöystävällisyyttä. 

Jäteneuvontarinkiin kuuluvat Turun Ekotorin Anu Syr-
jänen, Raision Ekotorin Paula Väisänen, Liedon Kisäl-
likellarin Toni Tikkanen, Kaarinan kierrätyskeskuksen 
Kimmo Saarinen, Klara Oy:n Britt-Marie Juup (ruotsin-
kielinen neuvonta) ja Turun ympäristönsuojelutoimis-
ton Petri Uggeldahl ja Virpi Laine sekä Turun Seudun 
Jätehuollon Sirkku Nurminen, Jan-Egon Aaltonen ja 
Päivi Mikkola, joka toimii neuvonnan koordinoijana ja 
ringin vetäjänä. 



11TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2004

ENTISESTÄ ENEMMÄN 
– ASIAKASLEHTI JOKA KOTIIN
Turun Seudun Jätehuolto julkaisee kotitalouksille suun-
natun asiakaslehden kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä 
kerrotaan ajankohtaisista jäteasioista kuten jätehuollon 
käytäntöön vaikuttavista lakimuutoksista, teemaviikoista 
ja tapahtumista. Myös ongelmajätteiden tunnistamiseen, 
jätteiden lajitteluun ja kompostointiin opastetaan lehden 
juttujen ja ohjeiden avulla. 

Lehti jaetaan koteihin julkisena tiedotteena, joten se 
tavoittaa myös mainoskiellolla paperijätettä välttävät koti-
taloudet. Vuoden 2005 alusta lehden yhteydessä on jaettu 
myös Yrjö Ympäristöauton kiertoaikataulut kunnissa. 

Turun Ekotorilla on myös pysyvä kierrätysnäyttely, josta 
voi tarkastaa miksi ja miten jätteet lajitellaan. 

Turun seudulla jo perinteiset, toukokuussa järjes-
tettävät Ympäristötalkoot ovat myös neuvontatapah-
tuma.  Varastojaan ja ympäristöään siivoavat asiakkaat 
tavoitetaan leppoisassa talkoohengessä. Syksyllä jär-
jestettävän Kierrätysviikon vakio-ohjelmaan kuuluvat 
kiertoajelut. Näiden yhteydessä koululaiset ja muut 
kiinnostuneet pääsevät tutustumaan Orikedon poltto-
laitoksen, Topinojan jätekeskuksen, Paperinkeräyksen 
lajittelulaitoksen ja Turun Ekotorin toimintaan. 

Jäteneuvontatilaisuuksiin osallistuneet vuonna 2004

Lapsille tarjotaan elämyksellistä jäteneuvontaa. Esimerkiksi “Jä-
tejengi”-käsinukketeatteri on ihastuttanut lapsia, ja aikuisiakin, 
neuvontatapahtumissa, kouluilla, päiväkodeissa ja markkinoilla.

Liedon Kisällikellarin kiertävän “Kompostointikärryn” avulla 
neuvojat antavat hyviä kompostointivinkkejä. Näyte muhevasta 
lopputuotteesta innostaa omatoimiseen kompostointiin.

lapset aikuiset yhteensä

Turku 3 217 1 077 4 294

Raisio 558 133 691

Naantali 449 55 504

Masku 278 78 356

Kaarina 1 228 376 1 604

Lieto 866 317 1 183

Parainen 272 30 302

Piikkiö 49 11 60

Mynämäki 161 60 221

Mietoinen 24 4 28

Nousiainen 76 18 94

Rymättylä 150 15 165

yhteensä 7 328 2 174 9 502

Jäteneuvojat tavoittivat vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa 
yhteensä 9 500 lasta ja aikuista. 

Turun Seudun Jätehuollon asiakaslehti jaetaan koteihin kaksi 
kertaa vuodessa.
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JÄTTEENKÄSITTELYN KEHITTÄMISEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
(YVA)
Turun Seudun Jätehuolto Oy saattoi loppuun Turun jä-
telaitoksen, Lounaisrannikon jätehuollon ja Paraisten 
jätelaitoksen vuonna 2002 aloittaman jätteenkäsittelyn 
kehittämisen ympäristövaikutusten arvioinnin. Hank-
keen arviointiselostus valmistui helmikuussa 2004. Ar-
vioinnista oli mahdollista kertoa mielipiteitä ja antaa 
lausuntoja kahden kuukauden ajan. Lounais-Suomen 
ympäristökeskus antoi oman lausuntonsa heinäkuus-
sa 2004. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettiin kol-
men vaihtoehtoisen kehittämiskokonaisuuden ja niihin 
sisältyvien käsittelylaitosten vaikutuksia. Uusia ja uudis-
tettavia toimintoja arvioitiin Turun Topinojan jätekes-
kuksessa, Orikedon jätteenpolttolaitoksella, Raision Iso-
suon jäteasemalla ja Paraisten Rauhalan jäteasemalla. 

Mahdollisia uusia toimintoja olivat muun muassa To-
pinojalle tarkastellut lajittelulaitos, biojätteiden kom-
postointi ja mädätyslaitokset sekä mekaanisbiologinen 
laitos. Orikedolla tarkasteltiin eri kattilatekniikoilla va-
rustettuja jätepolttoainetta käyttäviä energialaitoksia. 
Isosuolla oli tarkastelussa biojätteiden kompostointilai-
tos. Energialaitoksessa syntyvien kuonan ja tuhkan sekä  
pilaantuneiden maiden sijoitusta tarkasteltiin kaikilla 
jäteasemilla. 

Kaikki selvitetyt vaihtoehdot olivat ympäristövaikutuk-
siltaan toteuttamiskelpoisia. Ne olivat valtakunnallisen 
jätepolitiikan mukaisia ja tulisivat parantamaan ympä-
ristön tilaa tai vähintään säilyttämään sen ennallaan. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus piti YVA-selos-
tusta onnistuneena ja riittävänä, lukuun ottamatta 
jätteen energiakäytön vaihtoehtoisen sijoituspaikan 
arviointia. 

Selostuksessa esitettiin perustelut sille, miksi vaihto-
ehtoiseksi esitetyn sijoituspaikan eli Topinojan jätekes-
kuksen arviointi jätettiin arvioinnin ulkopuolelle. Orike-
don ja Topinojan noin puolentoista kilometrin etäisyys 
ei hankevastaavien näkemyksen mukaan olisi tuonut 
olennaista muutosta alueen ilmanlaatuun tai muihin 
ympäristöolosuhteisiin. Orikedolle suunnitellun laitok-
sen ympäristöluvan haun yhteydessä täydennetään ym-
päristövaikutusten arviointia tarvittavin osin. 

Ympäristökeskus piti arviointimenettelyyn keskeise-
nä kuuluvaa asukkaiden osallistumista ja mielipiteiden 
huomiointia arviointityössä ja haittojen ehkäisysuunni-
telmissa onnistuneena. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

MERKITTÄVÄT 
YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Merkittävien ympäristönäkökohtien arviointi on osa 
ympäristöjohtamista. Ympäristönäkökohdat ja niiden 
merkitys arvioidaan vuosittain ja niitä käytetään pohja-
na seuraavan vuoden toiminnalliselle ja taloudelliselle 
suunnittelulle.  

Merkittävät ympäristönäkökohdat on määritelty 
yhtiön eri toimintojen vaikutusten lisäksi seudullisen 
jätehuollon toteutuksen ja neuvonnan näkökulmasta. 

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n merkittävät ympäristö-
näkökohdat:
• jätteiden keskitetty käsittely ja haittojen tehokas  vä-
hentäminen 
• hyötykäytön lisääminen ja loppusijoitettavien jättei-
den vähentäminen
• ympäristötietoisen käyttäytymisen edistäminen
• jätteiden loppusijoituksen vaikutukset

- kasvihuonekaasupäästöt ja haisevien yhdisteiden  
 päästöt 
- suotovesien ja haitta-ainekuormituksen hallinta 
- jätetäytön tehokkuus ja turvallisuus sekä hait ta - 
 eläinten vähentäminen 

• jätekuljetusten ilmapäästöjen vähentäminen
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Jätteenkäsittelyn haitallisten ympäristövaikutusten vä-
hentäminen on yhtiön toimintojen kehittämisen läh-
tökohtana. Suunnitelmallisen haittojen vähentämisen 
pohjaksi tarvitaan mahdollisimman totuudenmukaista 
tietoa.  

Vuoden 2004 lopulla käynnistettiin projekti, jossa 
kartoitetaan jäteasemien ympäristövaikutuksia vuosit-
taisten vesi- ja ilmapäästötarkkailujen pohjalta käyt-
täen apuna muun muassa uusia kaasunmuodostuksen 
laskentamalleja.

Kaatopaikkojen ympäristövaikutuksista saadaan 
tietoa myös eri tahojen tekemistä tutkimuksista ja 
selvityksistä. Esimerkkinä voidaan mainita Lounais-
Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2004 julkaisema 
tutkimus Raision Isosuon sekä Turun Topinojan ja Pel-
tolan vanhan kaatopaikan elohopeapäästöistä ympä-
ristöön. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2002. 
Tutkittujen kaatopaikkojen lähiympäristön sammal- ja 
maaperänäytteissä ei havaittu tavanomaista korkeam-
pia elohopeapitoisuuksia. Näin ollen kaatopaikkojen 
ympäristöjen ekosysteemeihin ei todennäköisesti kerry 
tavanomaista enempää elohopeaa. 

Jätteenkäsittelyn ympäristövaikutusten arvioinnissa 
saatiin myös arvokasta tietoa jäteasemien ympäristön 
asukkailta heidän kokemistaan haitoista. 

Kartoituksen tuloksia ja vaikutusten uusia kuvaa-
mistapoja käytetään hyväksi toimintojen ja ympäristö-
raportoinnin kehittämisessä. 

KAATOPAIKKAKAASUT JA 
ILMASTONMUUTOS
Kaatopaikoilla orgaaninen jäte hajoaa vähitellen va-
pauttaen hajotessaan hiilidioksidia ja metaania sekä 
pieniä määriä muita kaasuja. Keskimäärin kaatopaik-
kakaasu sisältää 50 % metaania ja 50 % hiilidioksidia. 
Metaani on 23 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu 
kuin hiilidioksidi, minkä vuoksi kaatopaikoilta vapau-
tuvan metaanin määrän arviointi ja käsittely haitatto-
mammaksi hiilidioksidiksi on erittäin tärkeää.

Kaatopaikoilta vapautuvaa hiilidioksidia ei oteta 
huomioon kasvihuonekaasupäästöjä arvioitaessa, kos-
ka hiilidioksidin katsotaan vapautuvan jätteistä, jotka 
sisältävät vain biologisissa prosesseissa sitoutunutta hiil-
tä. Fossiilista hiiltä sisältävät muovit eivät käytännössä 
hajoa kaatopaikoilla, eivätkä siten myöskään vapauta 
niihin sitoutunutta hiiltä.

Kaatopaikoilta ilmaan vapautuvan kaatopaikkakaa-
sun määrää voidaan laskennallisesti arvioida erilaisilla 
menetelmillä. Tällöin laskennan lähtötietoina huo-
mioidaan kaatopaikan täyttöhistoria sekä arvioidaan 

YMPÄRISTÖHAITTOJEN SEURANTA 
JA EHKÄISY 

jätetäytön koostumus ja jätteessä olevan biologisesti ha-
joavan hiilen määrä. 

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jäteasemien asema-
kohtaiset metaanipäästöt arvioitiin käyttämällä EU:n 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) par-
haan arviointikäytännön mukaista FOD-menetelmää, 
joka ottaa huomioon päästöjen syntymisen aikakäyttäy-
tymisen. Menetelmä kuvaa päästöjä realistisemmin kuin 
Suomessa aiemmin käytössä ollut massatase-menetelmä 
varsinkin silloin, kun kaatopaikkasijoituksessa on tapah-
tunut muutoksia.

Topinojan ja Isosuon kaatopaikoille rakennettiin vuon-
na 2002 kaasunkeräysjärjestelmät loppupeitetyille alueil-
le. Järjestelmät ovat toimineet hyvin ja vuonna 2004 ke-
rätty kaasumäärä oli noin 3 miljoonaa kuutiometriä.

Kaatopaikalta ilmaan vapautuvan metaanin määrä 
voidaan muuttaa hiilidioksidiekvivalenteiksi, jolloin sen 
kasvihuonekaasuvaikutusta voidaan verrata esimerkiksi 
jätteen poltossa vapautuvaan hiilidioksidimäärään. Las-
kelmien mukaan jätteen kaatopaikkasijoittaminen tuot-
taa kaksinkertaisen määrän kasvihuonekaasuja verrattu-
na jätteen energiana hyödyntämiseen. Jos taas lämmön-
tuotannossa energialähteenä käytettävä jäte korvattaisiin 
kivihiilellä, kohoaisivat lämmöntuotannon kasvihuone-
kaasupäästöt lähes kolminkertaisiksi. Arviolaskelmat pe-
rustuvat Tilastokeskuksen käyttämiin Päästökauppalaissa 
määriteltyihin päästöoikeuksien jakoperusteiden mukai-
siin polttoaineiden ominaispäästökertoimiin.
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TURUN SEUDUN JÄTEHUOLLON MATERIAALIVIRRAT JA VÄLITTÖMÄT 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n materiaalivirtojen ja 
välittömien ympäristövaikutusten määrittämisessä on 
käytetty lähteinä yhtiön omia jätetilastoja, ympäris-
töntarkkailuraportteja  ja laitosten toimintaraportteja 
sekä apuaineiden- ja energiankulutustilastoja. Poltto-
laitoksen ilmapäästöt on laskettu käyttäen savukaasun 
tilavuusvirtatietoja ja velvoitetarkkailussa mitattuja 
haitta-ainepitoisuuksia. Velvoitetarkkailut on esitetty 
tarkemmin sivuilla 27–28 jätteen energiahyötykäytön 
yhteydessä. Suotoveden jätevedenpuhdistamolle aihe-

uttaman kuormituksen laskennassa on käytetty suoto-
vesipumppaamojen virtaamamittaustietoja ja tarkkai-
lututkimuksissa saatuja suotoveden pitoisuustietoja. 
Kaatopaikkojen jätetäytöstä ilmaan vapautuvan kaa-
topaikkakaasun ja metaanin määrät on arvioitu lasken-
nallisesti. Lähtötietoina laskennassa on käytetty tieto-
ja vuotuisista jätemääristä ja jätteen keskimääräisestä 
koostumuksesta sekä kirjallisuudesta saatuja arvioita 
esimerkiksi jätteen hiilipitoisuudesta. 
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TOPINOJAN JÄTEKESKUS

Topinojan jätekeskus sijaitsee Metsämäen kaupungin-
osassa noin 5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. 
Alue on kaavoitettu kaatopaikka-alueeksi vuonna 1970 
ja varattu kaatopaikkatoimintoja varten vuonna 1983 
vahvistetussa Metsämäen asemakaavassa. Kaatopaikka-
alue otettiin käyttöön vuonna 1971. Lähin asuinrakennus 
sijaitsee noin 120 metrin päässä kaatopaikan penkasta. 
Paimalan koulu on 400 metrin ja ravirata noin 450 met-
rin etäisyydellä jätekeskuksesta. Halisten asuinalueelle 
on keskuksesta noin kaksi kilometriä.  

Nykyisen jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 
59 hehtaaria, josta loppusijoitusalueena on tällä hetkel-
lä noin 33 hehtaaria. Laajennusalue on pinta-alaltaan 9 
hehtaaria. Kaatopaikan jätetäytön pohjoisosan 5 heh-
taarin kokoisen alueen pintarakenteet saatiin valmiiksi 
vuoden 2004 loppupuolella. Loppuosa alueesta on vas-
taanottoaluetta ja erilaisia kenttäalueita, kuten hyöty-
jätteiden lajittelu- ja varastointialueet, erityisjätteiden 
sijoitusalue, lietteiden allasalueet ja jätevesilietteen kom-
postointikentät sekä kaatopaikan suoja-alueet. 

Topinojan jätekeskuksen alueella kompostoidaan Tu-
run kaupungin puhdistamolietteitä noin 28 000 tonnia 
vuodessa Vapo Oy Biotechin toimesta, sekä käsitellään 
saastuneita maita Salvor Oy:n toimesta erillisten ympä-
ristölupien mukaisesti.

VASTAANOTETUT JÄTEMÄÄRÄT
VUONNA 2004
Jätteitä ja maamassoja vastaanotettiin Topinojan jätekes-
kuksessa vuonna 2004 yhteensä 111 958 tonnia. Yhdys-
kuntajätteitä vastaanotettiin 36 896 tonnia, rakennustoi-
minnan jätteitä 6 197 tonnia sekä erityisjätteitä ja -liet-
teitä 3 142 tonnia. Jätteenpolttolaitoksen arinakuonaa 
ja savukaasupuhdistusjätettä kaatopaikalle sijoitettiin 
yhteensä 12 811 tonnia. Kaatopaikkarakenteissa hyö-
dynnettäviä ylijäämämaita ja hiekoitushiekkaa vastaan-
otettiin yhteensä 23 650 tonnia ja lievästi pilaantuneita 
maamassoja 2 384 tonnia.

Jätteitä loppusijoitettiin kaatopaikalle yhteensä 68 
604 tonnia. Vastaanotetuista jätteistä ja maamassoista 
toimitettiin hyödynnettäväksi tai hyödynnettiin jätekes-
kuksessa yhteensä 43 354 tonnia eli 39 %.

TUTKIMUKSET JA SUUNNITELMAT
Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi 22.5.2000 pää-
töksen Topinojan kaatopaikan kaatopaikkakaasun ke-
räyksen ja käsittelyn yleissuunnitelmasta. Päätöksessä 
ympäristökeskus edellytti, että toisessa vaiheessa kaa-
topaikan eteläosaan suunnitellut louhesalaojat raken-
netaan vuoteen 2004 mennessä. Suunnittelukeskus Oy 

teki 19.12.2003 valmistuneen esisuunnitelman Topin-
ojan kaatopaikan eteläosan kaatopaikkakaasun kerä-
ysjärjestelmästä. Esisuunnitelmassa esitettiin eteläosan 
kaatopaikkakaasun keräyksen aloittamista siirrettäväksi 
vuoden 2004 alusta noin kahdella vuodella. Perusteluina 
esitettiin mm. seuraavaa:
• kaatopaikan täyttö on vasta siirtymässä alueen etelä-
osaan,
• kestää joitakin vuosia ennen kuin eteläosassa on louhe-
salaojien rakentamisen kannalta riittävästi jätettä,
• kaatopaikan eteläosan kaasunmuodostus on tällä het-
kellä vähäistä.

TARKKAILUOHJELMA
Topinojan kaatopaikan vaikutuksia ympäristöön tarkkail-
laan syksyllä 2003 tarkistetun tarkkailuohjelman mukai-
sesti kaksi–neljä kertaa vuodessa kerättävistä pohja- ja 
ojavesinäytteistä. Myös jätevedenpuhdistamolle käsitel-
täväksi johdettavaa kaatopaikan suotovettä ja kaato-
paikkakaasun keräysalueen ulkopuolella muodostuvan 
kaasun koostumusta tarkkaillaan säännöllisesti neljä ker-
taa vuodessa. Kerätyn kaasun määrän ja koostumuksen 
seuranta on jatkuvaa. 

Suotoveden määrä ja sähkönjohtokyky mitataan jat-
kuvatoimisilla mittareilla ja raportoidaan viikon välein. 
Vesinäytteistä tutkitaan muun muassa raskasmetallien 
ja kaatopaikkavaikutusta ilmentävien kloridin ja ammo-
niumtypen pitoisuudet sekä sähkönjohtavuus. Lisäksi 
tutkitaan näytteiden kemiallinen ja biologinen hapen-
kulutus ja veden hygieeninen laatu. Joka kolmas vuosi 
tehdään näytteistä laajemmat analyysit, joissa muun 
muassa tutkittavien raskasmetallien lukumäärä on nor-
maalitarkkailua suurempi.
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TOPINOJAN JÄTEKESKUKSEN YMPÄRISTÖTARKKAILUT

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Pohjavedet
Topinojan kaatopaikka sijaitsee kallioisiin mäkiin ra-
joittuvassa savipeitteisessä maastopainanteessa. Kaa-
topaikka-alueella ja sen yläpuolisella valuma-alueella 
pohjavettä muodostuu vain ohuen moreenikerroksen 
peittämillä kallioisilla rinteillä, eikä kaatopaikka sijait-
se tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella. Koska suu-
rin osa kaatopaikan valuma-alueesta on savikkoa, on 
pohjaveden muodostuminen alueella erittäin vähäistä. 

Täyttöalueen länsireunalla virtaussuunta on koillisesta 
lounaaseen ja itäreunalla kohti etelää. 

Pohjaveden laatua seurataan kuudesta pohjaveden 
havaintoputkesta otettavin näyttein. Näistä putkista 
kaksi sijaitsee pohjaveden virtaussuuntaan nähden kaa-
topaikan yläpuolella ja neljä kaatopaikan alapuolella. 

Kaatopaikan vaikutus näkyy voimakkaimmin kaa-
topaikka-alueella sijaitsevassa havaintoputkessa 1 ko-
honneina ammoniumtyppi-, sähkönjohtavuus- ja klo-
ridipitoisuuksina. Myös muissa havaintoputkissa on 
havaittavissa kaatopaikan vaikutus. Havaintoputki 10 
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■  Ammoniumtyppi (mg/l), 2003  
■  Ammoniumtyppi (mg/l), 2004
      Talousveden laatusuositus, ammoniumtyppi < 400 mg/l

■  Sähkönjohtavuus (mS/m), 2003  
■  Sähkönjohtavuus (mS/m), 2004
     Talousveden laatusuositus, sähkönjohtavuus < 250 mS/m

Pohjavesien sähkönjohtavuudet Topinojan havainto-
putkissa vuosina 2003–2004
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raskasmetallipitoisuudet olivat putkien 5 ja 10 veden 
kohonnutta rautapitoisuutta lukuun ottamatta alle 
talous vesiasetuksen raja-arvojen kaikissa havaintoput-
kissa. Hygieenisesti pohjavedet olivat puhtaita.

Pintavedet
Pintavesien laatua tarkkaillaan yhdestä kaatopaikan 
länsi-luoteispuolisen ojan pisteestä ja kolmesta Topin-
ojan pisteestä otettavin näyttein. Ojavesien laadussa 
ei ole havaittavissa suuria muutoksia edellisvuosiin 
verrattuna. Vesien laatu vaihteli lievästi likaantuneesta 
voimakkaasti likaantuneeseen. Ojiin tulee kaatopaikan 
vaikutuksen lisäksi hajakuormitusta ympäröiviltä alueil-
ta, mikä osaltaan selittää esimerkiksi korkeita ammo-
niumtyppi- ja fosforipitoisuuksia, sähkönjohtavuuksia 
ja hygieenisen tilan huononemista. 

Pisteiden 1 ja 2 vedet olivat hygieenisesti puhtaita 
tai enintään lievästi likaantuneita lukuun ottamatta 
elokuun tarkkailukertaa, jolloin vedet olivat voimak-
kaasti likaantuneita. Ojien virtaamat vaihtelivat paljon 
näytteenottokertojen välillä, mikä selittää osaltaan 
veden laadun vaihteluita. Topinojan pisteiden 2 ja 3 
vedenlaadussa ei ollut havaittavissa suuria eroja, joten 
kaatopaikan vaikutus ojaveteen pisteiden välillä lienee 
vähäistä. Piste 4 sijaitsee kaatopaikalta tulevan ojan ja 
Topinojan risteyskohdan yläpuolelta. Vertaamalla pis-
teiden 3 ja 4 vesien laatua voidaan havaita kaatopai-
kalta suoraan tulevan ojan mahdollisesti aiheuttamaa 
kuormitusta Topinojaan. Rautaa lukuun ottamatta pin-
tavesien raskasmetallipitoisuudet olivat alle talousve-
delle asetettujen raja-arvojen.

Pohjavesien kloridipitoisuudet Topinojan havainto-
putkissa vuosina 2003–2004

Pohjavesien ammoniumtyppipitoisuudet Topinojan ha-
vaintoputkissa vuosina 2003–2004
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sijaitsee Metsämäen raviradan läheisyydessä kaatopai-
kan koillispuolella. Putkessa havaitut korkeat haitta-ai-
nepitoisuudet eivät kokonaan selity kaatopaikkavaiku-
tuksella, koska piste sijaitsee pohjaveden virtaussuun-
taan nähden kaatopaikan yläpuolella. Todennäköistä 
onkin, että pisteeseen tulee hajakuormitusta ympäröi-
vältä alueelta. 

Kaatopaikkavaikutuksen heikkeneminen etäisyy-
den kasvaessa näkyy parhaiten havaintoputkessa 9, 
joka sijaitsee kaatopaikan itäpuolella saastuneiden 
maa-alueiden sijoituspaikan läheisyydessä. Pohjaveden 

1  5 7 8 9 10

1  5 7 8 9 10

■  Kloridi (mg/l), 2003    
■  Kloridi (mg/l), 2004
     Talousveden laatusuositus, kloridi < 100 mg/l
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Ilmanlaatu
Topinojan kaatopaikalla muodostuvan metaanin mää-
rä vuonna 2004 oli laskennallisesti arvioiden noin 1,8 
miljoonaa kuutiometriä. Jätevesilietteen sijoittaminen 

mg/l
Kokonaisfosfori

 Ojavesien laatu Topinojan tarkkailupisteissä vuosina 2003–2004
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Suotovesi
Vuonna 2004 puhdistamolle johdettiin vettä yhteensä 
194 000 m3, eli n. 530 m3 /d. Puhdistamolle aiheutunut 
typpikuorma vastasi noin 10 000 asukkaan puhdista-
mattomia jätevesiä. Nikkeliä ja rautaa lukuun ottamat-
ta suotoveden raskasmetallipitoisuudet alittivat jopa 
talousvedelle asetetut raja-arvot.

Topinojan kaatopaikan suotovesien aiheuttama kuor-
mitus Turun keskuspuhdistamolle vuosina 2002–2004
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kaatopaikalle näkyy selvästi Topinojan metaanin 
muodostuksessa.

Kaatopaikkakaasun laatua mitataan kaksi kertaa 
vuodessa jätetäyttöalueelle asennetuista neljästä 
tarkkailuputkesta. Samalla mitataan kaatopaikan 
sisäinen vedenkorkeus. Vuonna 2004 tehtyjen mitta-
usten mukaan kaikkien neljän putken ympäristössä 
tapahtuu orgaanisen aineen hajoamista. 

Kaatopaikan pohjoisosaan rakennettiin vuonna 
2002 kaatopaikkakaasun talteenottojärjestelmän 1. 
toteutusvaihe, joka koostuu seitsemästä pystyimukai-
vosta ja kymmenestä vaakasalaojasta. Kaasupump-
paamolla seurataan kerätyn kaasun laatua ja määrää 
kerran kuukaudessa tehtävin mittauksin. Pumpatun 
kaasun keskimääräinen metaanipitoisuus on ollut 
46 tilavuus-% ja hiilidioksidipitoisuus 32 tilavuus-
%. Laitoksen mittaus-, säätö- ja huoltotoiminnan 
hoitaa Sarlin Hydor Oy. Pumpattu kaasu johdetaan 
Turku Energian lämpölaitokseen tai poltetaan soih-
tupolttimessa. 

Vuonna 2004 kaasun hyötykäytön osuutta saa-
tiin nostettua ja soihtupolton osuutta vähennettyä 
edellisestä vuodesta. Topinojalta pumpatusta kaato-
paikkakaasusta saatu kaukolämpömäärä vastasi 340 
omakotitalon vuotuista lämmönkulutusta.  

kg/d
Kloridi

kg/d
Kiintoaine
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Topinojan kaatopaikalta ilmakehään vapautuvan metaanin määrä vuosina 1971–2004

■   Vapautuvan metaanin määrä, milj. m3/a (laskennallinen arvio)    ■  Metaanin talteenotto, milj. m3/a 
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Laskelmien mukaan metaanin talteenottotehok-
kuus oli vuonna 2004 noin 43 % kaikesta kaatopaikalla 
syntyvästä metaanista.

Biokaasulaitoksen toiminta vuonna 2004

Suure Yksikkö Arvo

Kaasupumppaamon 
käyntiaika h 8 203

Kokonaiskäyntiaika % 94

Hyötykäyttöön pumpattu 
kaasumäärä milj. m3n 1,6

Soihdussa poltettu 
kaasumäärä milj. m3n 0,11

Polttoaine-energia,
hyötykäyttö MWh 6 828

Polttoaine-energia, 
soihtupoltto MWh 44

Keskimääräinen virtaama m3n/h 183

Hajut
Vuonna 2003 Ilmatieteen laitos teki Turun Topinojan jä-
tekeskuksen hajupäästöjen leviämisselvityksen jätteen 
ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämisen ympäristövai-
kutusten arviointia (YVA) varten. Mallilaskelmat tehtiin 
noin 10 x 10 kilometrin alueelle. 

Nykytilanteessa pitkäaikaisen (1tunti) juuri ais-
tittavissa olevan hajun esiintyminen ylittää miltei 
kaikkialla tutkimusalueella Suomessa ohjearvoksi 
esitetyn hajusuositteen alarajan 3 % kokonaisajasta. 
Myös hajusuositteen yläraja 9 % kokonaisajasta ylit-
tyy varsin suurella alueella jätekeskuksen ympärillä. 
Pitkäaikaista selkeästi tunnistettavaa hajua esiintyy 
nykytilanteessa yli 9 % vuoden tunneista muun mu-
assa Orikedolla, Kanahaassa ja Halisissa. Vallitsevien 
tuulen suuntien mukaisesti hajujen esiintyminen 
painottuu pohjoisen, koillisen ja lounaan puolelle 
jätekeskusta. 

Tulevaisuudessa hajuhaitat vähenevät selvästi 
suuressa osassa tutkimusaluetta, koska jätepenkkaan 
ei sijoiteta enää biohajoavaa jätettä. Mikäli Topino-
jalle sijoitetaan biologinen käsittelylaitos, voi hajujen 
esiintyminen lisääntyä pienillä alueilla jätekeskuksen 
alueella ja sen läheisyydessä. Käsittelylaitosten ai-
heuttamaan hajuhaittaan voidaan vaikuttaa muun 
muassa poistokaasupiippujen korkeudella. 

Roskaantuminen ja haittaeläimet
Topinojan jätekeskuksen henkilökunta siivoaa jäte-
aseman ympäristön keväällä ja syksyllä ennen lumen 
tuloa. Tuholaistorjunnan suorittaa alan yrittäjä syöt-
tipyyntinä ja lintuasiantuntija harventaa haitallista 
lokkikantaa häkkipyynnillä.
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Isosuon jäteasema sijaitsee Naantalin, Raision ja Mas-
kun raja-alueella. Etäisyys Raision keskustaan on linnun-
tietä 4 kilometriä ja maantietä 10 kilometriä. Kaatopai-
kan ympäristö on noin 1,5–2 kilometrin säteellä har-
vaan asuttua metsämaata ja lähimmät kiinteistöt ovat 
vajaan kilometrin päässä kaatopaikalta. Alue rajoittuu 
etelässä Isonsuontiehen. Tien eteläpuolella on Naanta-
lin kaupungin omistama alue, jolla sijaitsee puhtaiden 
ylijäämämassojen läjitysalue. Lännessä sijaitsee Fortum 
Oy:n voimalaitoksen tuhkien kaatopaikka. 

Kaatopaikka on perustettu vuonna 1984. Tällä het-
kellä jäteasemalla on kaksi kaatopaikan täyttöaluetta, 
joiden yhteispinta-ala on noin 17 hehtaaria. Alueen ko-
konaispinta-ala on noin 60 hehtaaria. Vanhan osan kaa-
sunkeräys toteutettiin kesällä 2002 ja pintarakenteet 
saatiin valmiiksi kesällä 2004. Uusi osa (3,8 hehtaaria) 
on otettu käyttöön 1997. Uusi osa toteutetaan kahdes-
sa vaiheessa, joista jälkimmäinen on otettu käyttöön 
lokakuussa 2003. Nykyisillä jätemäärillä alue täyttyy 
vuoteen 2006 mennessä.

Isosuon jäteaseman alueella kompostoidaan Rai-
sion jätevedenpuhdistamolta tulevia jätevesilietteitä, 
elintarviketeollisuuden jätevesilietteitä ja viljan puh-
distusjätettä FT-Transport Oy:n toimesta. Vuonna 2004 
kompostoitavan raaka-aineen määrä oli seosaineet 
mukaan lukien 15 714 tonnia.

VASTAANOTETUT JÄTEMÄÄRÄT 
 VUONNA 2004
Jätteitä ja maamassoja vastaanotettiin Isosuon jäte-
asemalla vuonna 2004 yhteensä 35 337 tonnia. Yhdys-
kuntasekajätteitä vastaanotettiin 26 438 tonnia, raken-

ISOSUON JÄTEASEMA

nustoiminnan jätteitä 1 834 tonnia sekä erityisjätteitä 
ja -lietteitä 1 456 tonnia. Kaatopaikkarakenteissa hyö-
dynnettäviä ylijäämämaita ja hiekoitushiekkaa vastaan-
otettiin yhteensä 2 694 tonnia. 

Jätteitä loppusijoitettiin jätepenkalle yhteensä 32 
318 tonnia. Vastaanotetuista jätteistä ja maamassoista 
toimitettiin hyödynnettäväksi tai hyödynnettiin jäte-
keskuksessa yhteensä 3 020 tonnia eli 8,5 %.

TUTKIMUKSET JA SUUNNITELMAT
Turun Seudun Jätehuolto Oy on hakenut Lounais-Suo-
men ympäristökeskukselta ympäristölupaa Isosuon jä-
teaseman laajennusalueelle, Isosuon jäteaseman nykyi-
selle toiminalle ja nykyisen täyttöalueen sulkemiselle ja 
viimeistelylle, sekä erillisellä lupahakemuksella jäteve-
silietteen kompostoinnille.

Ympäristölupahakemuksia varten on tehty seuraa-
vat yleissuunnitelmat sekä selvitykset:
• Isosuon jäteaseman nykyinen toiminta ja täyttöalueen 
sulkeminen, yleissuunnitelma ympäristölupahakemusta 
varten, 4.6.2004, Suunnittelukeskus Oy
• Isosuon jäteasema / II laajennusalue, yleissuunnitelma 
ympäristölupahakemusta varten, 4.6.2004, Suunnitte-
lukeskus Oy
• Selvitys liito-oravan (Pteromys volans) esiintymisestä 
Isosuon kaatopaikan laajennu salueella keväällä 2004, 
19.4.2004, Suunnittelukeskus Oy

TARKKAILUOHJELMA
Isosuon jätetäytön ympäristövaikutuksia alueen poh-
ja- ja pintavesiin tarkkaillaan vuonna 2000 hyväksy-
tyn tarkkailuohjelman mukaan neljä kertaa vuodessa 
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ovat olleet suuria, mikä saattaa viitata kaatopaikan 
vaikutukseen. Kaikkien havaintoputkien vesi täytti ar-
seeni-, kromi- ja kuparipitoisuuden osalta talousveden 
laatuvaatimukset. Havaintoputkissa ei myöskään ole 
havaittu merkittäviä määriä hygieenistä likaantumista 
ilmentäviä bakteereja.

otettavin näyttein. Pinta- ja suotovesistä analysoidaan 
mm. sähkönjohtokyky, ammoniumtyppi, arseeni, kupa-
ri, kromi ja veden hygieeninen tila. Edellä mainittujen 
lisäksi pohjavesistä analysoidaan muun muassa veden 
kloridipitoisuus.

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Pohjavedet
Isosuon kaatopaikka sijoittuu topografi altaan voimak-
kaasti vaihtelevan, laajan kallioselänteen yhteen pai-
nanteeseen. Painanteen maakerrokset ovat lihavaa sa-
vea. Savikerroksen alla on peruskallioon ulottuva ohut 
moreenikerros, jonka vedenjohtokyky on heikko. 

Pohjaveden muodostuminen kaatopaikka-alueella 
on vähäistä paksusta savikosta johtuen. Maaperäsel-
vitysten perusteella on pääteltävissä, että pohjavesi 
virtaa kaatopaikka-alueelta pääasiassa etelään tasaus-
altaan alta.

Kaatopaikan vaikutuksia alueen pohjavesiin tark-
kaillaan kuudesta pohjaveden havaintoputkesta otet-
tavin näyttein. Putket 201 ja 202 edustavat kaatopaikan 
yläpuolista pohjavettä ja putket 203–206 kaatopaikan 
alapuolista pohjavettä. Putken 207 vesi edustaa kaa-
topaikan alla olevaa pohjavettä. Pohjaveden pinnan 
korkeus mitataan näytteenoton yhteydessä.

Kaatopaikka-alueen eteläpuolella sijaitsevissa put-
kissa 205 ja 206 sekä kaatopaikalla sijaitsevassa putkes-
sa 207 vesien kloridi- ja ammoniumtyppipitoisuudet 

■  Kloridi (mg/l), 2003    
■  Kloridi (mg/l), 2004
     Talousveden laatusuositus, kloridi < 100 mg/l
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■  Sähkönjohtavuus (mS/m), 2003  
■  Sähkönjohtavuus (mS/m), 2004
     Talousveden laatusuositus, sähkönjohtavuus < 250 mS/m

Pohjavesien sähkönjohtavuudet Isosuon 
havaintoputkissa vuosina 2003–2004
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■  Ammoniumtyppi (mg/l), 2003  
■  Ammoniumtyppi (mg/l), 2004
     Talousveden laatusuositus, ammoniumtyppi < 400 mg/l

Pohjavesien ammoniumtyppipitoisuudet Isosuon 
havaintoputkissa vuosina 2003–2004
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Pintavedet
Isosuon kaatopaikka-alueen luonnollinen pintavalunta 
suuntautuu länteen ja etelään. Ojavesinäytteet otetaan 
kolmesta pisteestä. Piste 101 edustaa luonnonvesien 
vertailupaikkaa myös kaatopaikan laajentuessa kaavan 
mukaiselle laajennusalueelle. Pisteestä 102 otettavat 
näytteet kuvaavat kaatopaikan alapuolisia pintavesiä 
läntisessä laskuojassa. Kaatopaikan alapuolisia vesiä 
eteläisessä laskuojassa tarkkaillaan pisteestä 103 otet-
tavin näyttein.

Kaatopaikka-alueen yläpuolisen havaintopaikan 
(101) ojavesi oli puhdasta koko vuoden 2004 ajan lu-
kuun ottamatta heinäkuun tarkkailukertaa, jolloin vesi 
oli melko runsasravinteista ja hygieenisesti välttävälaa-
tuista; näytteenottoa edeltävinä päivinä satoi runsaasti, 
ja lisääntyneen huuhtouman seurauksena vähävetisen 
ojan vedenlaatu huononi hetkellisesti. 

Länteen virtaavan ojan (102) ravinne- ja kloridipitoi-
suudet sekä sähkönjohtavuus olivat korkeampia kuin 
pisteessä 101, mikä voi viitata kaatopaikan vaikutuk-
seen pisteiden välillä. Etelään virtaavassa ojassa (103) ei 
ole ollut havaittavissa kaatopaikan vaikutusta; vesi on 
ollut melko vähäravinteista ja luokiteltavissa puhtaaksi. 
Kaikissa ojahavaintopisteissä ojaveden raskasmetallipi-
toisuudet alittivat talousvedelle asetetut raja-arvot.

Isosuon kaatopaikan suotovesien aiheutta-
ma kuormitus Raision jätevedenpuhdistamolle 
vuosina 2001–2004
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Ojavesien laatu Isosuon tarkkailupisteissä vuosina 2003–2004
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Suotovesi
Suotoveden typpipitoisuus on ollut noin kaksinkertai-
nen puhdistamattomiin asumajätevesiin verrattuna ja 
veden hygieeninen tila on ollut huono. Suotoveden 

arseeni-, kromi- ja kuparipitoisuudet alittivat talous-
vedelle asetetut raja-arvot. Vuonna 2004 Raision jäte-
vedenpuhdistamolle pumpattiin suotovesiä yhteensä  
90 170 m3, eli noin 247 m3/d. Puhdistamolle aiheutunut 
typpikuorma vastasi noin 2 100 asukkaan puhdistamat-
tomia jätevesiä.

Vanhan jätetäytön itäpäässä olevasta salaojakaivos-
ta tarkkaillaan alueelle läjitettyjen Raision kyllästyslai-
toksen pilaantuneiden maiden vaikutusta jätetäytön 
sisäisiin vesiin.

■  101, 2003   ■  101, 2004  ■  102, 2003   ■  102, 2004   ■  103, 2003  ■  103, 2004  
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Laskelmien mukaan vuonna 2004 Isosuon kaa-
topaikalta vapautuneen metaanin määrä oli noin 
0,8 miljoonaa kuutiometriä. Metaanin talteenotto-
tehokkuuden voidaan arvioida olleen vuonna 2004 
noin 65 % kaikesta kaatopaikalla muodostuvasta 
metaanista.

Hajut
Isosuon kaatopaikan ja kompostointitoiminnan ha-
jupäästöjä tarkkaillaan urakoitsijan toimesta ympä-
ristöluvassa määrättyjen kriteerien mukaan. Jätease-
man ympäristön asukkaille on jaettu palautelomak-
keita mahdollisten häiritsevien hajujen esiintymistä 
varten.

Roskaantuminen ja haittaeläimet
Paikallinen urheiluseura hoitaa Isosuon jäteaseman 
ympäristön siivouksen kerran vuodessa. Tuholaistor-
junnan hoitaa alan yrittäjä ja haitallista lokkikantaa 
harvennetaan lintuasiantuntijan suorittamalla häk-
kipyynnillä.

Isosuon kaatopaikalta ilmakehään vapautuvan metaanin määrä vuosina 1984–2004

■  Vapautuvan metaanin  
 määrä, milj. m3/a
 (laskennallinen arvio)

■  Metaanin talteenotto,  
 milj. m3/a 
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Ilmanlaatu
Isosuon kaatopaikan biokaasupumppaamo otettiin 
käyttöön elokuussa 2002. Muodostuva kaasu poltetaan 
soihtupolttimessa.

Sarlin Hydor Oy hoitaa biokaasulaitoksen mittaus-, 
säätö- ja huoltotoimintaa. Laitos toimi vuoden aikana 
hyvin. Kerätyn kaasun keskimääräinen metaanipitoi-
suus oli 40 tilavuus-% ja hiilidioksidipitoisuus 34 tila-
vuus-%.

Biokaasulaitoksen toiminta vuonna 2004

Suure Yksikkö Arvo

Kaasupumppaamon 
käyntiaika h 8 457

Kokonaiskäyntiaika % 97

Pumpattu kokonais -
kaasumäärä milj. m3n 1,3

Keskimääräinen virtaama m3n/h 148

Keskimääräinen 
polttoaineteho kW 572
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Paraisten Rauhalan kaatopaikka sijaitsee Taran, 
Hoggaisten ja Vepon kylien alueella noin kolme 
kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. Etäi-
syys pysyvään asutukseen on noin 600 metriä. Kaa-
kossa alue rajautuu golfkenttään. Kaatopaikka on 
Lounais-Suomen alueellisen jätesuunnitelman mu-
kainen alueellinen kaatopaikka, jonne ohjataan, 
kaatopaikkakelpoinen yhdyskuntajäte Paraisten 
kaupungista ja Nauvon, Korppoon ja Houtskärin 
kunnista. Kaatopaikalle tuodaan jätettä myös Pa-
roc Oy Ab:lta. Kaatopaikka-alueella sijaitsee myös 
kompostointikenttä ja Paraisten kaupungin hoita-
ma maankaatopaikka. 

Rauhalan kaatopaikka on otettu käyttöön vuon-
na 1978 ja sitä on laajennettu vuosina 1996 (2 heh-
taaria) ja 2002 (1 hehtaari), kaatopaikka-alueen 
kokonaispinta-ala on noin 34,8 hehtaaria. Nykyisin 
jätettä tuodaan vain uusimmalle laajennusosalle. 
Kaatopaikkatoimintaa on mahdollista laajentaa 
vielä kolmelle lisäalueelle. Laajennukset mukaan 
luettuna tilaa riittää nykyisellä 10 000 tonnin vuo-
sikertymällä vajaaksi sadaksi vuodeksi. 

Kompostointi- ja kompostin jälkikypsytysalueet 
sijaitsevat vanhan vuonna 1996 käytöstä poistetun 
läjitysalueen päällä. Kompostointialueella syntyvät 
suoto- ja valumavedet johdetaan suotovesialtaan 
kautta Paraisten jätevedenpuhdistamolle. Puhdista-
molietteen lisäksi alueella kompostoidaan Paroc Oy 
Ab:n fenolipitoista märkä- ja suodinjätettä. 

VASTAANOTETUT JÄTEMÄÄRÄT 
VUONNA 2004
Jätteitä ja maamassoja vastaanotettiin Rauhalan 
jäteasemalla vuonna 2004 yhteensä 10 934 tonnia. 
Yhdyskuntajätteitä vastaanotettiin 6 249 tonnia, 
rakennustoiminnan jätteitä 1 131 tonnia sekä eri-
tyisjätteitä ja -lietteitä 1 367 tonnia. Kaatopaikka-
rakenteissa hyödynnettäviä ylijäämämaita ja hiekoi-
tushiekkaa vastaanotettiin yhteensä 411 tonnia.

Jätteitä loppusijoitettiin kaatopaikalle yhteen-
sä 8 747 tonnia. Vastaanotetuista jätteistä ja maa-
massoista toimitettiin hyödynnettäväksi tai hyö-
dynnettiin jätekeskuksessa yhteensä 2 188 tonnia 
eli 20 %.

TUTKIMUKSET JA SUUNNITELMAT
Turun Seudun Jätehuolto Oy on toimittanut Lou-
nais-Suomen ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi 
Paraisten Rauhalan kaatopaikan pinta- ja pohjavesi-
en sekä kaatopaikkakaasun tarkkailuohjelman.

RAUHALAN JÄTEASEMA

Rauhalan jäteasemalla sijaitseva öljyallas poistet-
tiin käytöstä lupamääräysten mukaisesti vuoden 2004 
aikana. Altaan pohjalta poistetut öljyiset maamassat 
toimitettiin Ekokem Oy:lle käsiteltäviksi.

TARKKAILUOHJELMA
Rauhalan kaatopaikan vaikutuksia ympäristön vesiin 
tarkkaillaan vuonna 1996 hyväksytyn tarkkailuohjel-
man mukaisesti.

Kaatopaikan suotovettä tarkkaillaan ottamalla näy-
te tasausaltaasta neljä kertaa vuodessa. Pinta- ja poh-
javesiä tarkkaillaan kolme kertaa vuodessa otettavin 
näyttein. Pohjavesistä tutkitaan sähkönjohtavuus, ko-
konaistyppi, ammoniumtyppi sekä raskasmetallit. Pin-
tavesistä tutkitaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
biologinen hapenkulutus ja kiintoaine. Suotovedestä 
määritetään edellisten lisäksi pH-arvo ja kemiallinen 
hapenkulutus.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS

Pohjavedet
Paraisten Rauhalan kaatopaikka-alue on osa itään las-
kevaa laaksomuodostumaa, jota ympäröivät kallioiset 
mäet. Alueen alavimman osan kallioita peittävät pak-
sut hienorakeiset maakerrokset ja savimuodostuman 
paksuus voi olla jopa 12 metriä. Kaatopaikka-alue ei 
sijaitse tärkeällä eikä muullakaan yhdyskuntien veden-
hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. 

Pohjaveden havaintoputki A sijaitsee Archipelagia 
Golf Oy Ab:n läheisyydessä ja putki B kaatopaikan luo-
teispuolella. Kaatopaikan vaikutus näkyy havaintoput-
kessa B kohonneena nikkelipitoisuutena sekä melko 
suurena sähkönjohtavuutena. Nikkeliä voi liueta myös 
pohjaveteen maaperän nikkelipitoisista mineraaleista. 
Havaintoputken A vesi täytti talousvedelle asetetut 
laatuvaatimukset. Pohjaveden raskasmetallipitoisuu-
det eivät myöskään ylittäneet talousvedelle asetettuja 
raja-arvoja putken B kohonnutta nikkelipitoisuutta lu-
kuun ottamatta.

Pintavedet
Pintaveden laatua seurataan kaatopaikalta golfken-
tän suuntaan lähtevästä ojasta kolme kertaa vuodessa 
otettavin näyttein. BOD7ATU-arvon perusteella ojan vesi 
on ollut puhdasta, mutta ammoniumtyppipitoisuuden 
perusteella voimakkaasti likaantunutta. Raskasmetal-
lipitoisuudet ovat olleet pieniä ja veden laatu on niiltä 
osin täyttänyt jopa talousveden laatuvaatimukset. Ai-

noastaan vuoden 2004 marraskuun tarkkailussa ojave-
den nikkelipitoisuus oli hieman koholla. Elohopea- ja 
lyijypitoisuudet olivat alle määritysrajan. 

Suotovesi
Kaatopaikan suotoveden raskasmetallipitoisuudet ovat 
olleet alle asumajäteveden ja viemäriin johdettavien 
asumajätevedestä poikkeavien jätevesien arvojen. Suo-
tovesien jätevedenpuhdistamolle aiheuttama kuorma 
on lähinnä typpikuormitusta, koska suotovesien typpi-
pitoisuudet ovat tyypillisesti asumajäteveden pitoisuuk-
sia korkeammat. Vuonna 2004 puhdistamolle pumpat-
tiin 38 500 m3 (106 m3/d) suotovesiä. Jätevedenpuhdis-
tamolle aiheutunut typpikuorma, joka oli 10,3 kg/d, 
vastasi 860 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä.

Rauhalan kaatopaikan ojanhavaintopaikan 
veden laatu vuosina 2003–2004
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Rauhalan kaatopaikan suotovesien aiheuttama kuor-
mitus Paraisten jätevedenpuhdistamolle vuosina 
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Vuosi 2004 oli riskitilanteiden kannalta melko rauhal-
linen. Rauhalan kaatopaikalla oli tulipalo 18.8.2004. 
Paikalle kutsuttu palokunta auttoi sammutustöissä. Tuli 
tukahdutettiin ajamalla maata ja vettä palopesäkkeen 
päälle. Palossa tuhoutui yksi kaatopaikan sisäisen ve-
den keräysjärjestelmän salaojakaivo ja noin 10 metriä 
salaojaa. Korjaukset tehtiin alkuvuoden 2005 aikana. 
Kaatopaikan pohjarakenne ei rikkoutunut palossa.

POIKKEAMAT JA RISKITILANTEET 
JÄTEASEMILLA

Rauhalan kaatopaikalta ilmakehään vapautuvan metaanin määrä vuosina 1979–2004

Ilmanlaatu
Kaatopaikan vanhalle täyttöalueelle on rakennettu bio-
suodatinyksiköt, joihin yhteen kerätyt kaatopaikkakaa-
sut johdetaan. Näin saadaan kaatopaikalta vapautuva 
metaani ja haisevat rikkiyhdisteet hapetettua. Kaasuja 
ei polteta tai hyödynnetä kaukolämmön tuotannossa 
vaan ne johdetaan suodatuksen jälkeen ilmakehään. 
Kaatopaikkojen lopettamisoppaan mukaan kaasuille 
riittää biologinen käsittely vapautuvan kaasumäärän 
ollessa 10–50 m3/h/ha. Rauhalan kaatopaikalla suurin 
kaasuntuotto on ollut noin 26 m3/h/ha vuonna 1997. 

Rauhalan kaatopaikalla muodostuvan metaanin 
määrä vuonna 2004 oli laskelmien mukaan noin 0,23 
miljoonaa kuutiometriä.

Ilmakehään vapautuvan metaanin määräarviossa 
ei ole otettu huomioon biosuodatinyksiköissä käsitel-

tyä metaania, koska sen määrää ei ole mahdollista 
mitata.

Kaatopaikkakaasun laatua ei ole tarkkailtu, mutta 
vuonna 2004 tehtyyn uuteen tarkkailuohjelmaan on 
otettu mukaan vuosina 1997–2003 käytössä olleelle 
I-laajennusalueelle rakennettavista kiinteistä kaasun-
tarkkailuputkista neljä kertaa vuodessa suoritettavat 
seurannat.

Roskaantuminen ja haittaeläimet
Rauhalan jäteasemalla ympäristön roskaantuminen ei 
ole merkittävä ongelma matalan jätetäytön ja suojaisen 
sijaintipaikan vuoksi. Tuholaiset torjutaan ja lokkikan-
taa harvennetaan häkkipyynnillä.

■  Vapautuvan metaanin  
 määrä, milj. m3/a
 (laskennallinen arvio)
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Marraskuussa havaittiin, että Topinojan kaatopai-
kan suotovesien tasausaltaan salaojat olivat menneet 
tukkoon humusperäisen aineen kertymisen vuoksi. Tä-
män vuoksi suotovedet kerättiin ylivuotovesinä pump-
paamolle ja johdettiin viemäriverkostoon ilman tila-
vuusvirtamittausta. Tukkeutuneet salaojat korjattiin 
loppuvuoden 2004 aikana.
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JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖ 
TURUN ALUEELLA

Orikedon jätteenpolttolaitos on toistaiseksi Suomen ainoa synty-
paikkalajitellun sekajätteen energiasisältöä hyödyntävä laitos.

Turun Seudun Jätehuolto Oy ostaa Turun kaupungin 
omistamalta jätteenpolttolaitokselta jätteen energia-
hyötykäyttöpalvelun. Vuonna 2004 jätteitä toimitettiin 
Orikedon jätteenpolttolaitokselle hyödynnettäväksi 
yhteensä 49 000 tonnia. Tästä jätemäärästä tuotettiin 
kaukolämpöä yhteensä 104,7 GWh, mikä vastaa 5 235 
omakotitalon vuotuista lämmönkulutusta.

Jätteenpolttolaitos toimii olemassa olevan ympä-
ristöluvan mukaisesti. Turun kaupunki haki loppuvuo-
desta 2004 laitokselle uutta ympäristölupaa. Laitoksen 

polttoprosessia säädetään jatkuvatoimisten kloorivety-, 
hiilimonoksidi-, happi- ja lämpötilamittausten avulla. 
Jatkuvatoimisille mittauslaitteille suoritetaan vuosit-
taisten  savukaasujen haitta-ainepitoisuuksien velvoi-
temittausten yhteydessä rinnakkaismittaukset, joissa 
varmennetaan mittaustulosten oikeellisuus. Lisäksi lai-
toksen savukaasuanalysaattorit monipistekalibroidaan 
laitteiden lineaarisuuden tarkistamiseksi. Velvoitemit-
tauksissa tutkittaviin haitta-aineisiin kuuluvat muun 
muassa hiukkaset, rikkidioksidi ja typenoksidit sekä ras-
kasmetallit ja dioksiinit. Ympäristöluvassa on annettu 
savukaasun haitta-ainepitoisuuksille raja-arvot, jotka 
ilmoitetaan pitoisuuksina kuivassa savukaasussa nor-
maalitilassa ja redusoituna 11 % jäännöshappipitoisuu-
teen. Polttolämpötilan on oltava lupaehtojen mukaan 
vähintään 850 °C, happipitoisuuden vähintään  6 %
ja viipymän edellä mainituissa olosuhteissa vähintään 
2 sekuntia. Vuoden 2004 aikana laitos on toiminut hy-
vin eikä savukaasupäästöjen raja-arvojen ylityksiä ole 
tapahtunut.

Ilmatieteen Laitos teki Turun Orikedon jätteenpolt-
tolaitoksen savukaasupäästöjen leviämisselvityksen osa-
na Turun seudun jätteen ja jätevesilietteen käsittelyn 
kehittämisen ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä. Laskelmissa arvioitiin jätteenpolttolaitoksen pääs-
töjen ilmanlaatuvaikutuksia nykyisessä tilanteessa ja 

Orikedon jätteenpolttolaitoksen prosessit
Jätteenpolttolaitoksessa on kaksi identtistä polttolinjaa, joiden mitoituskapasiteetti on 4 t/h. Jäte tuodaan laitoksen jätebunkkeriin, 
josta se siirretään kahmarinosturilla syöttösuppiloon. Jätteenpolttouuneissa on polttoarinat, joiden liikkuvat elementit kuljettavat jä-
tettä eteenpäin. Tulipesän lämpötila on jätettä poltettaessa noin 1000–1100 ºC. Savukaasupuhdistus tapahtuu puolikuivalla puhdistus-
järjestelmällä. 
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uuden energialaitoksen rakentamisen jälkeisessä tilan-
teessa. Leviämislaskelmien tuloksina saatuja rikkidioksi-
din, typen oksidien ja hiukkasten pitoisuuksia verrattiin 
ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. 

Tulosten mukaan nykyisen ja suunnitellun uuden 
laitoksen edellä mainittujen yhdisteiden päästöt alit-
tavat epäedullisissakin meteorologisissa oloissa näille 
yhdisteille annetut ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot, ol-
len vain muutamia prosentteja ohjearvoista. Esimerkiksi 
nykyisen jätteenpolttolaitoksen raja-arvojen mukaisten 
maksimipäästöjen aiheuttama korkein rikkidioksidipi-
toisuus oli laskelmien mukaan 4 μg/m3, kun ohjearvo 
tarkasteltavalle yhdisteelle on 80 μg/m3. Myös typenok-
sidien ja hiukkasten pitoisuudet alittavat selvästi anne-
tut raja- ja ohjearvot. Muita haitta-ainepitoisuuksia ver-
rattiin ympäristön taustapitoisuuksiin, niiden havaittiin 
alittavan kyseessä olevat taustapitoisuudet.

Suunnitellun energialaitoksen vaikutukset ilmanlaa-
tuun arvioitiin maksimipäästöillä, jotka laskettiin tule-
villa päästöraja-arvoilla ja tilanteessa jossa sekä yhdys-
kuntajäte että jätevesiliete poltettaisiin. Selvitys osoitti, 
että rikkidioksidipitoisuudet laskevat alle 4 prosenttiin 
ohjearvoista (tällä hetkellä 5 %), typenoksidipitoisuu-
det ovat noin 2 % ohjearvoista, ja hiukkaspitoisuudet 
ovat alle 1 % ohjearvosta. Koorivety- ja fl uorivetypi-
toisuudet, raskasmetalli- sekä dioksiini- ja furaanipitoi-
suudet ovat todella pieniä, ne jäävät mitattujen ulkoil-
man taustapitoisuuksien alapuolelle.

Turkuun vuonna 2009 valmistuva uusi jätteenpolt-
tolaitos tuottaa kaukolämpöä suunnitelmien mukaan 
200–250 GWh, mikä vastaa 10 000–12 500 omakotita-
lon vuotuista lämmöntarvetta ja riittäisi tyydyttämään 
koko Raision ja Kaarinan lämmöntarpeen. Lisäksi uusi 
laitos tuottaa sähköä.

Dioksiinit ja furaanit; i-TEQ (Vnp 842/1997, 
liite 1), (ng/m3n)

 ■  2001  ■  2002  ■  2003   ■  2004  ■  Raja-arvo

Hiukkaset, kloorivety, hiilimonoksidi sekä rikkidioksidi ja 
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Ammoniumtyppi, NH4-N
Heikentää veden hajua ja makua. Eräs veden likaantumisin-
dikaattoreista.

Biologinen hapenkulutus, BOD
Vedessä olevan orgaanisen (eloperäisen) aineen aiheuttama 
hapen kuluminen. Bakteerit käyttävät orgaanisen aineen ener-
gialähteenään, jolloin kuluu happea.

Hiilimonoksidi, häkä, CO
Myrkyllinen kaasu, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa. 
Hapettuu luonnossa hiilidioksidiksi.

Hiilidioksidi, CO2
Orgaanisen aineen palamisessa syntyvä lopputulos. Kasvit 
sitovat hiilidioksidia kasvunsa lähtöaineeksi ja vapauttavat 
sitä hajotessaan. Hiilidioksidi ilmakehässä edistää kasvihuo-
neilmiötä.

CO2-ekvivalenttitonni
Yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuo-
nekaasupäästöjen, kuten metaanin, vaikutus kasvihuoneilmi-
ön voimistumiseen.

Dioksiinit ja furaanit
Mm. polttoprosessissa syntyviä klooria sisältäviä myrkyllisiä ja 
pysyviä yhdisteitä.

Hajakuormitus
Muualta kuin tarkoitetusta päästökohdista aiheutuva pääs-
tö. 

Hyötykäyttö
Jätemateriaalien käyttäminen uudestaan esimerkiksi uusien 
tuotteiden tai energiantuotannon raaka-aineina.

Vetykloridi eli kloorivety, HCI
Vaalean kellertävä, pistävänhajuinen kaasu. Suolahappo on 
kloorivetykaasun vesiliuos. Suolahapon myrkyllisyys eliöille 
perustuu sen voimakkaaseen happamuuteen, mistä johtuen 
sillä on välittömiä  haitallisia vaikutuksia eliöihin.

Kemiallinen hapenkulutus CODCr
Vedessä olevien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten (elope-
räisten) aineiden määrä.

Kloridit
Esiintyvät vedessä pääasiassa natriumkloridina. Aiheuttaa ve-
teen makua ja putkistoissa korroosiota.

Kuona
Poltossa jätteen palamaton epäorgaaninen ainesosa.

Metaani
Kasvihuonekaasuvaikutus 23-kertainen hiilidioksidiin verrat-
tuna. Osuus kaatopaikkakaasuista noin 50 %.

NOx
Typen oksidit, NO ja NO2, typen palamistuotteita, joita syntyy 
sekä polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. Ai-
heuttavat luonnossa maaperän ja vesistöjen happamoitumista 
sekä rehevöitymistä.

Ominaispäästö
Päästömäärä laskettuna tuotettua tai käytettyä energia- tai 
tuotantoyksikköä kohti.

SANASTO

Ongelmajäte
Ongelmajäte on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuuten-
sa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle 
tai ympäristölle.

Orgaaninen
Hiiliyhdisteisiin kuuluva tai niitä koskeva. Orgaaninen jäte on 
hiiliyhdisteistä peräisin oleva, usein eloperäinen jäte.

Päästö
Kaasu-, höyry-, neste- tai hiukkasmuodossa oleva ainevirta 
ilmaan tai veteen.

Päästömittaustulosten muuttaminen
Savukaasujen mittaustulokset on lupaehtojen mukaan muu-
tettu vertailuolosuhteisiin: lämpötila 0 °C, paine 101,3 kPa,   
11 % happea, kuivaa savukaasua.

Raskasmetallit
Rautaa (Fe) atomipainoltaan raskaampia metalleja, joilla saat-
taa olla ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Termiä käytetään 
usein epätarkasti ja sillä saatetaan tarkoittaa jopa epämetal-
leja, kuten arseenia tai booria.

Rikkidioksidi, SO2
Syntyy palamisen ja tuotantoprosessien yhteydessä rikkiyh-
disteistä. Aiheuttaa luonnossa maaperän ja vesistöjen hap-
pamoitumista.

Savukaasupäästöt
Polttoaineiden palamisessa syntyvät kaasumaiset palamistuot-
teet, kuten CO2, SO2 ja NOx.

Sertifi ointi
Riippumattoman akkreditoidun tahon selvitys ja kirjallinen 
vakuutus siitä, vastaako toiminta sille asetettuja standardin 
vaatimuksia.

Sähkönjohtokyky
Kuvaa veteen liuenneiden erilaisten suolojen määrää. Kohon-
nut arvo indikoi mm. kaatopaikkavaikutusta.

Toimintajärjestelmä
Laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmi-
en yhdistäminen yhtiön toiminnan kattavaksi toimintajärjes-
telmäksi.

Ympäristöjärjestelmä
Yhtiön johtamisjärjestelmän osa, joka sisältää organisaation, 
suunnittelutoiminnat, vastuut, menettelyt, toimintaohjeet ja 
resurssit ympäristöasioiden jatkuvan parantamisen saavutta-
miseksi.

Ympäristövaikutus
Yhtiön toiminnan tuloksena ympäröivään luontoon ja yhteis-
kuntaan kohdistuvat negatiiviset ja positiiviset vaikutukset.

YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään suun-
nitteilla olevan hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset 
ennen lopullista päätöksentekoa.
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TOIMINNAN KEHITTYMISEN KANNALTA TÄRKEÄT SEIKAT
Turun Seudun Jätehuolto Oy perustettiin 14.11.2003 ja se aloitti liiketoimintansa 01.01.2004. Yhtiön toimialana 
on hoitaa osakaskuntien lakisääteisiä jätehuoltotehtäviä. Toiminnassaan yhtiö edistää jätteen synnyn ehkäisyä 
neuvonnalla ja jätteen hyötykäyttöä materiaalina ja energiana. Yhtiön tavoitteena on yhdyskuntajätteen 70 %:n  
hyötykäyttöaste.

Yhtiön perustajaosakkaita ovat Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Parainen, Piikkiö, Raisio ja Turku.
Yhtiön toiminnan avaintulokset ovat yhdyskuntajätteen hyötykäyttöpalvelun kilpailutuksen toteuttaminen ja 

suunnatun osakeannin aloittaminen.
Ensimmäinen tilikausi alkoi 14.11.2003  ja päättyi 31.12.2004. Yhtiöön siirrettiin liikkeen luovutuksena Turun jä-

telaitoksen, Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän ja Paraisten jätelaitoksen liiketoiminta.
Yhtiö on ostanut osakkaiden laatiman osakassopimuksen mukaisesti Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän 

käyttöomaisuuden.
Hallitus toteaa, että Turun Seudun Jätehuolto Oy:n perustajaosakkaiden allekirjoittaman osakassopimuksen 8.3 

-kohdan mukaisesti yhtiö on:
• vuokrannut Turun kaupungilta Topinojan kaatopaikan ja Paraisten kaupungilta Rauhalan kaatopaikan 30 vuo-

deksi, kaatopaikoilla vuokrauksen alkaessa olevine toimintaa varten tarpeellisine laitteistoineen
• vuokrannut Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymältä tai sen jäsenkunnilta Isosuon kaatopaikan 30 vuodeksi 

sekä ostanut Isosuon kaatopaikan toimintaa varten tarpeelliset rakennukset ja laitteet
Yhtiön liikevaihto koko tilikautena oli 10 493 757,56 euroa. Yhtiön ensimmäinen tilikausi oli tappiollinen. Tap-

piota kertyi kaikkiaan 897 059,81 euroa.
Menot toteutuivat arvioidun mukaisesti ja toiminnan kustannuksia pystyttiin jopa karsimaan vuoden aikana. Lou-

naisrannikon jätehuollon kuntayhtymältä 28.12.2004 ostettujen kaatopaikan pohjarakenteiden arvon poistaminen 
suunniteltua nopeammassa aikataulussa aiheutti sen, että poistot nousivat arvioitua korkeammiksi. Pohjarakentei-
den poistot rasittavat yhtiön tulosta vielä 4–5 seuraavaa vuotta.

Yritystä perustettaessa ja yritysjärjestelyjä tehtäessä arvioitiin yrityksen liikevaihto liian suureksi, mistä johtuu 
arvioitua heikompi liiketoiminnan tulos.

Turun jätelaitoksen, Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän ja Paraisten jätelaitoksen solmimat sopimukset 
siirtyivät liikkeen luovutuksen yhteydessä pääosin yhtiölle. 

Yhtiöllä ei ole keskeneräisiä oikeudenkäyntejä.

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN POIKKEAMALLA OSAKKEENOMISTAJIEN 
ETUOIKEUDESTA MERKITÄ OSAKKEITA
Yhtiökokous on 23.11.2004 päättänyt korottaa yhtiön osakepääomaa vähintään 1 000 eurolla ja enintään  
264 000 eurolla laskemalla liikkeelle päätöksessä mainituille kunnille suunnatun osakeannin. Osakkeiden merkintä-
hinta on sama kuin niiden nimellisarvo (1 000 €). Osakeanti toteutetaan vuonna 2005.

TIETOJA YHTIÖN ORGANISAATIOSTA, JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:
Hallituksen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Eeva Eklund (pj.) Sakari Hihnala
Ari Nevalainen (varapj.) Leena Rihko
Sirkku Asumaa Ari Leinonen
Jaana Gustafsson Minna Leka
Mirja Hovirinta Seppo Koski
Asko Hömppi Heli Kavalto
Ilkka Laaksonen Henrik Jalo
Aki Lehtonen Pasi Vänttinen
Jan Lindström Erkki Rantanen
Kjell Lundahn Mia Ilola
Mari Mikkola Jarmo Helttula
Olli Vuorinen Merja Kantalainen
Folke Öhman Barbara Heinonen
Jarmo Laivoranta (eronnut hallituksesta 5.10.2004)

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Markku Lehtokari.
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Matti Kalliolahti (Oy Audiator Ab).
Liikkeenluovutuksen yhteydessä Turun jätelaitoksen, Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän ja Paraisten 
jätelaitoksen henkilökuntaa siirrettiin yhtiöön kaikkiaan 30 henkilöä.

YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiön käytössä olevien jätteenkäsittelyalueiden maa-alueet on vuokrattu Turun, Raision, Naantalin ja Paraisten 
kaupungeilta sekä Maskun kunnalta. Jätteenkäsittelyalueet ovat Turun Topinoja, Paraisten Rauhala ja Raision, 
Naantalin ja Maskun Isosuo.

Paraisten Rauhalan jäteasemalle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2004. Isosuon jäteaseman ympä-
ristölupa on käsittelyssä ja Topinojan jätekeskuksen ympäristölupa on haettu vuoden lopussa. Yhtiöllä ei ole 
likaantuneen maan puhdistamisvelvoitteita. Ympäristövahinkojen riskit on arvioitu ympäristölupien haun yh-
teydessä.

Yhtiö laatii erillisen vuosikertomuksen, joka sisältää ympäristöraportin.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymän käyttöomaisuuden ostamiseksi yhtiö on ottanut Sampo Pankki Oyj:ltä
lainaa 266 000 euroa. Lisäksi yhtiö on kaupan rahoittamiseksi ja pääoman vapauttamiseksi myynyt käyttöomai-
suuttaan Sampo-Rahoitus Oy:lle 580 384,04 eurolla. Sampo-Rahoitus Oy:n vuokrauslimiitti enimmäismäärä on 
1 000 000 euroa. Vuokralimiitin perusteella rahoitettavasta käyttöomaisuudesta yhtiö maksaa kuukausittain 
rahoittajalle, valittua jäännösarvoa vastaavan vuokrakertoimen mukaista, vuokraa.

Yhtiö jäi Lounaisrannikon jätehuollon kuntayhtymälle velkaa 645 000 euroa. Velka on sovittu maksettavaksi 
yhtiön tulorahoituksella tilivuoden 2005 aikana.

Toimintavuoden aikana kilpailutettiin yhdyskuntajätteen hyötykäyttöpalvelujen hankinta. Kilpailutus on 
saatu päätökseen. Kilpailun voitti Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy sähkön ja lämmöntuotan-
toon perustuvalla energiahyötykäyttöratkaisulla. Palvelu on tarkoitus aloittaa v. 2008.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Jätemäärien oletetaan olevan lievässä laskussa, joten tuotannon volyymi ei kasva.

Jätteenkäsittelymaksujen hinnoittelu on yhtenäistetty ja hintataso nostettu sellaiselle tasolle, että tulos on 
voitollinen ja edellisen tilikauden tappio pystytään kattamaan.

Kaatopaikkojen pintarakenteiden toteuttamisessa voidaan saavuttaa edelleen kustannusleikkauksia.

HALLITUKSEN ESITYS TAPPIOIDEN KATTAMISESTA
Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Tilikauden tappio esitetään katettavaksi seuraavien vuosien 
voitoilla.
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LIIKEVAIHTO 1) 10 493 758
Liiketoiminnan muut tuotot 64 872
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -463 107

Ulkopuoliset palvelut -6 423 949
-6 887 056

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 179 768
Henkilösivukulut

Eläkekulut -203 069
Muut henkilösivukulut -64 906

-1 447 744
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -389 305
-389 305

Liiketoiminnan muut kulut -2 779 099

TAPPIO -944 574
Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 47 537
Korkokulut ja muut rahoituskulut -23

47 514

TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -897 060

TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -897 060

TILIKAUDEN TAPPIO -897 060

TULOSLASKELMA 14.11.2003–31.12.2004
EURO

1) Liikevaihto ei sisällä jäteveroa. Jäteverollinen liikevaihto on 12 989 130 euroa.

32



33TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2004

TASE 31.12.2004
EURO

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 60 693
Liikearvo 650 425
Muut pitkävaikutteiset menot 5 904

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 717 022
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 1 471 527
Koneet ja kalusto 99 444

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 570 971

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 287 993

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 1 693 170
Muut saamiset 474 816
Siirtosaamiset 127 015

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 295 000

Rahat ja pankkisaamiset 2 455 954

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 750 954

VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 038 947

Vastattavaa               
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 2 728 000
Tilikauden tappio -897 060
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 830 940

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Muut velat 2 025
Pitkäaikainen yhteensä 2 025

Lyhytaikainen
Saadut ennakot 573
Ostovelat 2 825 970
Muut velat 720 719
Siirtovelat 1 658 719
Lyhytaikainen yhteensä 5 205 981

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 208 006

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 038 947
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LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto/tappio -897 060
oikaisut;

suunnitelman mukaiset poistot 389 305
rahoitustuotot ja- kulut -47 514

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -555 269
Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -2 251 300
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 5 205 981

Maksetut korot ja maksut
Saadut korot 3 836
Maksetut korot -23
Maksetut verot 0

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2 403 226

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -2 677 297

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 2 728 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 025
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 730 025

RAHAVAROJEN MUUTOS 2 455 954

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa 2 455 954

RAHOITUSLASKELMA 2004
EURO  
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Suunnitelman mukaiset poistot
poistot aineettomista oikeuksista 25 581
poistot liikearvosta 162 606
poistot muista pitkävaikutteisista menoista 2 746
poistot rakennuksista ja rakennelmista 176 890
poistot koneista ja kalustosta 21 482
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 389 305

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen 
yhteismäärät

Muut korko- ja rahoitustuotot 47 537
Korkokulut ja muut rahoituskulut -23
Yhteensä 47 514

LIITETIEDOT 2004

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
    
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät    
Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa.  
   
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät    
Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukai-
sesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jään-
nösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.

   
Käyttöomaisuushyödyke Arvioitu pitoaika/vuotta poistoprosentti ja 
  poistomenetelmä 
   
Atk-lisenssit 3 tasapoisto
Atk-ohjelmat 3 tasapoisto
Liikearvo 5 tasapoisto
Rakennukset 15 tasapoisto
Rakennelmat 6 tasapoisto
Koneet ja kalusto 5 tasapoisto
Tuotantokalusto 5 tasapoisto
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Käyttöomaisuuden muutokset
Atk-lisenssimaksut
lisäykset tilikauden aikana 86 274
Menojäännös ennen suunnitelman mukaisia poistoja 86 274
Suunnitelman mukaiset poistot -25 581
Taseen menojäännös tilikauden lopussa 60 693

Liikearvo
lisäykset tilikauden aikana 813 031
Menojäännös ennen suunnitelman mukaisia poistoja 813 031
Suunnitelman mukaiset poistot -162 606
Taseen menojäännös tilikauden lopussa 650 425

Muut pitkävaik.menot
lisäykset tilikauden aikana 8 650
Menojäännös ennen suunnitelman mukaisia poistoja 8 650
Suunnitelman mukaiset poistot -2 746
Taseen menojäännös tilikauden lopussa 5 904

Rakennukset ja rakennelmat
lisäykset tilikauden aikana 1 648 417
Menojäännös ennen suunnitelman mukaisia poistoja 1 648 417
Suunnitelman mukaiset poistot -176 890
Taseen menojäännös tilikauden lopussa 1 471 527

Koneet ja kalusto
Koneet ja laitteet
lisäykset tilikauden aikana 80 813
Menojäännös ennen suunnitelman mukaisia poistoja 80 813
Suunnitelman mukaiset poistot -13 571
Taseen menojäännös tilikauden lopussa 67 242

Kalusto ja muu irtain
lisäykset tilikauden aikana 40 114
Menojäännös ennen suunnitelman mukaisia poistoja 40 114
Suunnitelman mukaiset poistot -7 912
Taseen menojäännös tilikauden lopussa 32 202

Koneet ja kalusto menojäännös tilikauden lopussa 99 444

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT
Lakisääteiset vakuutusmaksut 2005 23 095
Vuokramenot 38 236
Muut menoennakot 14 872
Korkotulot 43 700
Muut jaksotukset 7111
Yhteensä 127 015

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2004
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OMA PÄÄOMA 31.12.2004
Osakepääoma
Osakeanti 2 728 000
Osakepääoma 31.12. 2 728 000

Tilikauden voitto (tappio) -897 060
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 830 940

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT
Vuosilomapalkat 180 527
Lakisääteiset vakuutusmaksut 2004 2 545
Vuokramenot 1 475 647
Yhteensä 1 658 719

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät
Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin:
toimihenkilöitä 14
työntekijöitä 24
yhteensä 38

Vakituisessa työsuhteessa oli 30 henkilöä ja 
sijaisia 6 henkilöä.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat 
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 114 587

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 

Tilikauden tappio -897 060
Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja

Muut taloudelliset vastuut

Kirjanpitokirjat
Tasekirja  ja tase-erittelyt sidottuina kirjoina
Atk-päiväkirjat
Atk-pääkirjat
Atk-myyntireskontra
Atk-ostoreskontra

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2004

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiö on vuokrannut liiketoimintaansa varten 30 vuodeksi Turun kaupungilta 
Topinojan kaatopaikan, Paraisten kaupungilta Rauhalan kaatopaikan sekä Raision, ja Naantalin kaupungeil-
ta ja Maskun kunnalta Isosuon kaatopaikan. Vuokraa alueista ja rakennelmista maksetaan vuokranantajille 
yhteensä 529 496,58 euroa/vuosi + alv 22 %. Vuokranantajat ovat sitoutuneet kaatopaikka-alueiden peit-
tämiseen ja muuhun jälkihoitoon, tästä yhtiö suorittaa vuosittain tarkastettavaa maksua vuokranantajille 
yhteensä 1 000 000 euroa/vuosi + alv 22 %.

yhdeksi kirjaksi
sidottuna



Tilinpäätöksen allekirjoitus   

 Turussa 31.3.2005

 Eeva Eklund (puheenjohtaja)  Olli Vuorinen (hallituksen jäsen)

 Markku Lehtokari (toimitusjohtaja)  Mirja Hovirinta (hallituksen jäsen) 

 Jaana Gustafsson (hallituksen jäsen)  Ilkka Laaksonen (hallituksen jäsen)
   
 Asko Hömppi (hallituksen jäsen)    Jan Lindström (hallituksen jäsen)
  
 Aki Lehtonen (hallituksen jäsen)  Folke Öhman (hallituksen jäsen)  
  
 Kjell Lundahn (hallituksen jäsen)
 

TILINTARKASTUSKERTOMUS
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE

Olen tarkastanut Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon yhtiön ensimmäi-
seltä tilikaudelta 30.12.2003 – 31.12.2004. Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toi-
mintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan 
lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laa-
timisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, 
ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen 
jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien 
muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat 
ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä 
vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen 
esitys 897.059,81 euron tappion käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Turussa 5.4.2005

 Matti Kalliolahti
 KH, JHTT
 Oy Audiator Ab
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YHTEYSTIEDOT

Topinojan jätekeskus
Avoinna: ma-pe 6.30–21, aattoina klo 6.30–16.
Kesällä 2005 avoinna myös palvelulauantaisin 28.5, 2.7., 
6.8. ja 3.9. klo 9–14.

Isosuon jäteasema
Avoinna: ma 7.30–20, ti-pe 7.30–18, aattoina klo 7.30–16.
Kesällä 2005 avoinna myös palvelulauantaisin 28.5, 2.7., 
6.8. ja 3.9. klo 9–14.

Rauhalan jäteasema
Avoinna: ma 7–20, ti-pe 7–18, aattoina klo 7–16.
Kesällä 2005 avoinna myös palvelulauantaisin 28.5, 
2.7., 6.8. ja 3.9. klo 9–14.

Turun Seudun Jätehuolto Oy
Ajurinkatu 2, 3.krs, 20100 TURKU
Puhelin (02) 2810 100, faksi (02) 2810 109
Jäteneuvonta (02) 2810 110
jateneuvonta@turunseudunjatehuolto.fi 

Jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu: 
Puhelin (02) 2810 120
Avoinna ma–pe klo 9–15

Yrjö-auton aikataulu
Puhelin (02) 2810 180 ja (02) 2810 110

www.turunseudunjatehuolto.fi 
  
Topinojan jätekeskus
Pitkäsaarenkuja 7, Turku
Puhelin (02) 2810 130, faksi (02) 2810 139
Avoinna: ma-pe 6.30–21, aattoina klo 6.30–16

Isosuon jäteasema
Isosuontie 5, Raisio 
(02) 2810 150, faksi (02) 2810 109
Avoinna: ma 7.30–20, ti-pe 7.30–18, aattoina klo 7.30–16

Orikedon vastaanottoasema
Polttolaitoksenkatu 13, Turku
Puhelin (02) 281 0140, aattoina klo 6.15–16
Avoinna: ma-pe 6.15–21.15

Rauhalan jäteasema
Sydmontie 173, Parainen
Puhelin (02) 2810 160, faksi (02) 2810 109
Avoinna: ma 7–20, ti-pe 7–18, aattoina klo 7–16

Paraisten kierrätyskeskus
Vuoritie 4, Parainen
Puhelin (02) 2810 170
Avoinna: ma, ke 9–16, ti, to 9–17, pe 9–14

Yhteistyökumppanit:

Kaarinan kierrätyskeskus
Koristontie 1, Kaarina
Puhelin (02) 275 4980
Avoinna ma-to 8–18, pe 8–16.30, la-su 9–15
www.ekokaarina.net

Liedon Kisällikellari
Teollisuuskuja 2 A, Lieto
Puhelin (02) 4873 3252
Avoinna ma, ke, to 8–16, ti 8–19, pe 8–14.30

Raision Ekotori
Purokatu 10, Raisio
Puhelin (02) 438 7728
Avoinna ma-pe 9–18
www.raisionekotori.fi 

Turun Ekotori
Kirkkotie 6–10, puhelin (02) 277 6300
Avoinna ma-pe 9–18, la 10–14
www.turunekotori.fi 

Topinojan ongelmajätekeskus
Pitkäsaarenkuja 8, Turku
Puhelin (02) 2810 180 
Avoinna ma-pe 8–16
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