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Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtä-
viä. Yhtiön osakkaita ovat seudun 22 kuntaa: Aura, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Marttila, Masku, Merimasku, 
Mietoinen, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Piikkiö, Pöytyä, Raisio, Rusko, Rymättylä, Tarvasjoki, Turku, 
Vahto ja Velkua, joilla on yhteinen tavoite: puhtaampi elinympäristö kaikille seudun asukkaille nyt ja tulevaisuu-
dessa. Asiakkaitamme ovat toimialueen noin 313 400 asukasta sekä alueen yritykset. Toimimme kiinteässä yhteis-
työssä muiden jätehuollon toimijoiden kanssa.

[Yhteystiedot] Turun Seudun Jätehuolto Oy • Ajurinkatu 2, 3.krs, 20100 TURKU • Puhelin 020 728 2100 • Faksi 020 728 2109
[Toimitus] Turun Seudun Jätehuolto/Päivi Mikkola ja Tuuli Meriläinen
[Ulkoasu ja taitto] Pramedia Oy
[Kuvat] StillKuva/Mika Okko, Turun Seudun Jätehuolto
[Painopaperi] Joutsenmerkitty kierrätyspaperi Cyclus Print
[Paino] Newprint Oy
Palautetta tästä vuosikertomuksesta voitte antaa sähköpostilla paivi.mikkola@tsj.fi 
Kannen kuvassa taiteilija-muusikko Mauri Kososen rakentama afrikkalainen perinnesoitin, sormipiano eli kalimba. Soitin on valmistettu kierrätys-
materiaalista: vanhasta lehtiharavasta ja puisesta viinipullolaatikosta.
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KESTÄVÄ JÄTEHUOLTO JA YHTEISKUNTAVASTUU 

Turun Seudun Jätehuollon toinen toimintavuosi oli monella tavalla tuloksellinen.
Olemme voineet saavuttaa edistystä jätelain mukaisen jätehierarkian jokaisella osa-alueella. Kannamme Turun 

seudulla suurimman vastuun jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävästä neuvonta- ja viestintätoiminnasta.
Uudet, yhdessä kuntien kanssa valmistellut jätehuoltomääräykset tehostavat kierrätystoimintaa. Lasin, metal-

lin ja kartongin keräys yhtenäistyy ja tehostuu toiminta-alueen asuinkiinteistöillä vuoden 2007 alussa. Biojätteen 
erilliskeräys tehostuu suurtalouksissa ja kaupoissa.  

Yhdyskuntajätteestä kuitenkin vain osa soveltuu materiaalina kierrätettäväksi. Yhdyskuntajätteen kierrätykseen 
kelpaamattoman osan hyötykäyttö ratkaistiin kestävällä tavalla valitsemalla energiana hyödyntäminen. 

Olemme sitoutuneet Suomen kansallisiin jätehuollon tavoitteisiin hyötykäyttötavoitteiden osalta, biojäte-
strategian osalta sekä ympäristönsuojelutavoitteiden osalta. Ympäristönsuojelutavoitteista pidämme tärkeimpinä 
kasvihuonekaasujen vähentämistä ja vesiensuojelua.

Strategiatyömme on edennyt. Toiminnassamme korostuu yhteiskuntavastuu. Strategisessa tarkastelussa yh-
teiskunnallinen vaikuttaminen ympäristöä säästävien kulutustottumuksien edistämiseksi on otettu jätehuollon 
materiaalivirtojen kestävän ohjauksen rinnalle tasavertaiseksi pääprosessiksi. 

Strategiamme korostaa osaamisen kehittämistä. Osaava henkilöstömme haastetaan kehittämään organisaatio-
tamme oppivaksi. Turun Seudun Jätehuolto on kehittymässä ympäristönhuollon osaamiskeskittymäksi.

Hyvän toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen takana ovat oma osaava ja uupumaton henkilökuntamme, jota 
tässä kiitän. Yhteistyökumppaneitamme kohtaan olemme olleet vaativaisia. Myös heille kuuluu kiitos.

Turussa 15.5.2006,
Markku Lehtokari

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

”Yhteiskunnan ja sen 

tuotantotoiminnan 

tulee aidosti sitoutua 

jätteen synnyn 

ehkäisyyn.
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Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet voidaan 
katsoa saavutetun toimintavuonna. Yhtiön osakkaaksi 
liittyi vuoden 2005 lopulla neljätoista yhteistyökuntaa 
eli osakaskuntia on 22. Yhtiön tulos oli voitollinen ja 
edellisen tilikauden tappio pystytään kattamaan ko-
konaisuudessaan. Jäteasemien palvelut ja hinnoittelut 
yhtenäistettiin. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöpalvelun 
hankinnan kilpailutus saatettiin loppuun. Hankintasopi-
mus Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n 
kanssa solmittiin 19.5.2005. Sopimuksen mukaan Turun 
Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy rakentaa 
Turkuun yhdyskuntajätettä polttoaineenaan käyttävän 
sähkö- ja lämpöenergiaa tuottavan voimalaitoksen. 
Hyötykäyttösopimus on voimassa 20 vuotta ja se takaa 
yhdyskuntajätteen hyötykäyttötavoitteen ja uusien kaa-
topaikkasäädösten toteutumisen. 

 Sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotosta tehtiin 
tuottajayhteisöille tarjous yhdessä muiden kunnallisten 
jäteyhtiöiden kanssa. Tarjouskilpailussa menestyttiin ja 
vastaanotto aloitettiin yhtiön kolmessa toimipisteessä 
sekä yhtiön välittämänä palveluna kolmen eri yhteistyö-
kumppanin toimipisteessä. Jäteneuvontaa on toteutettu 
tavoitteista lähtien, siitä tarkemmin sivulla 27.

TAVOITTEET JA TOTEUTUMINEN

Yhtiökokous on talousarvion yhteydessä 
vahvistanut yhtiön päämääriksi: 

1.  Jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävien toimenpi-
teiden tukeminen
2. Yhdyskuntajätteen hyötykäytön lisääminen 70 
prosenttiin
3. Hyötykäyttöön soveltumattoman jätteen turval-
linen loppusijoitus
4. Yhtiön tuottavuus nousee ja jätteentuottajien 
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 mahdolli-
suuksia tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun te-
hostetaan. Erityisesti kampanjoidaan puutarha- ja 
keittiöjätteen kompostoimista pienkiinteistöillä
3. Eri vastaanottopaikkojen palvelutuotteet ja hin-
nastot yhtenäistetään
4. Yhtiön tulos on voitollinen
5. Hyötykäytön kilpailutus viedään loppuun
6. Suunnattu osakeanti toteutetaan

STRATEGINEN JOHTAMINEN 

Yhtiön toimivan johdon muodostavat hallitus ja toimitusjohtaja. Omistajakunnat 
valvovat yhtiötä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous mm. vahvistaa yhtiön talousarvion, 
mikä on huomattavan vahva ohjauskeino. 

Jätehuollon liiketoiminnassa ympäristömuutokset ovat nopeutumassa. Strate-
gisen suunnittelun tulee tällaisessa toimintaympäristössä olla jatkuvasti rullaava 
prosessi. Toimiva johto päivittää strategiaa jatkuvasti. Talousarvion laatimisen yh-
teydessä strategia jalkautetaan strategisiksi päätöksiksi. Strategisia työkaluja ovat 
esimerkiksi liiketoimintaympäristön muutosten jatkuva analyysi, tasapainotetun mit-
tariston avulla tapahtuva toiminnan suunnittelu ja resurssien kohdentaminen sekä 
talouden tasapainotukseen tähtäävä viisivuotisbudjetointi. Toimintavuoden aikana 
keskityttiin erityisesti viestintästrategian ja prosessikuvausten laadintaan. 

Yhtiössä on johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja ja johtavassa asemassa 
olevat linjaesimiehet. Työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat käsitellään laajennetussa 
johtoryhmässä, jossa henkilöstön edustajat ovat mukana.

Tärkein johtamisen alue on osaamisen johtaminen. Osaavan henkilöstön ja op-
pivan organisaation avulla on tarkoituksena muodostaa osaamiskeskittymä, joka 
mahdollistaa hyvän asiakaspalvelun ja tuottavat prosessit. Osaaminen varmistetaan 
jatkuvalla koko henkilökunnan koulutuksella sekä luomalla pätevän delegoinnin 
mahdollistava oppimisen ilmapiiri koko organisaatioon.

Turun Seudun Jätehuollon 
yhteiset arvot ovat:

• palveluhenkisyys ja asiakaslähtöisyys
• osaamisen kehittäminen
• esimerkillisyys ympäristöasioissa
• yhteiskuntavastuu
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Turun Seudun Jätehuolto Oy on kuntien omistama yh-
tiö, joka hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon orga-
nisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön toimi-
alueella asuu noin 313 400 asukasta. Kotitalouksia on 
lähes 150 000 ja vapaa-ajan asuntoja noin 13 700. Toi-
minta-alueen maa-pinta-ala on 3 050 km2 ja kokonais-
pinta-ala 3 772 km2. Noin 10 prosenttia väestöstä asuu 
haja-asutusalueella. 

Yhtiön osakkaita ovat seudun 22 kuntaa: Aura, As-
kainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Marttila, Masku, Meri-
masku, Mietoinen, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Parainen, Piikkiö, Pöytyä, Raisio, Rusko, Rymättylä, Tar-
vasjoki, Turku, Vahto ja Velkua. 

Yhtiön toimipisteitä ovat Ajurinkadun toimisto, 
Topinojan jätekeskus ja Orikedon vastaanottoasema 
Turussa, Isosuon jäteasema Raisiossa sekä Rauhalan jä-
teasema ja Paraisten kierrätyskeskus Paraisilla. 

Turun Seudun Jätehuolto Oy aloitti toimintansa 
1.1.2004. Yhtiö muodostettiin alueella aiemmin toimi-
neista Turun jätelaitoksesta, Lounaisrannikon jätehuol-
losta ja Paraisten jätelaitoksesta. Turun seudun jätehuol-
lon kehittämistä ohjaa yhtiön perustajakuntien vuonna 
2002 hyväksymä yhteinen jätepolitiikka sekä seudun 
jätehuoltostrategia. 

PERUSTIETOA YHTIÖSTÄ 

Kuntien asukkaat ja omistusosuudet
 2 005 2 005 osakkeet 
 asukkaat kesäasunnot osuus-%

Askainen 940 613 0,20

Aura 3 699 86 0,77

Kaarina 21 943 372 13,45

Lemu 1 635 216 0,34

Lieto 15 103 167 4,04

Marttila 2 064 247 0,44

Masku 6 031 333 1,28

Merimasku 1 544 886 0,34

Mietoinen 1 716 262 0,37

Mynämäki 6 342 744 1,38

Naantali 13 960 462 9,92

Nousiainen 4 518 271 0,94

Parainen 12 063 2 771 10,09

Piikkiö 7 024 486 1,88

Pöytyä 6 232 274 1,35

Raisio 23 799 66 19,14

Rusko 3 781 46 0,81

Rymättylä 2 039 2 176 0,44

Tarvasjoki 1 960 132 0,44

Turku 174 868 2 486 31,95

Vahto 1 873 123 0,40

Velkua 245 471 0,03

yhteensä 313 379 13 690 100,00

TOIMIALUEKARTTA 

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n 
palvelupisteet sijaitsevat Turussa, 
Raisiossa ja Paraisilla.
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6

HALLINTO JA TALOUS PÄHKINÄNKUORESSA

JOHTAMINEN JA HALLINTO

Yhtiön hallituksessa on jäseninä kolmetoista osakaskun-
tien nimeämää luottamushenkilöä. Hallituksen puheen-
johtajana toimii Piki Kettinen. Hallituksella oli vuoden 
2005 aikana 10 kokousta ja yksi strategiapäivä. Yhti-
ön hallituksen jäseninä ovat toimineet 19.4.2005 asti: 

Yhtiön hallitus toimihenkilöineen: Vasemmalta takarivissä, hallituksen sihteeri Ari-Pekka Korhonen, Erkki A. Hietanen (varajäsen), Sirk-
ku Asumaa, varapuheenjohtaja Arto Jokinen, Olli Vuorinen, toimitusjohtaja Markku Lehtokari, hallintopäällikkö Arja Tuokko, Aki Leh-
tonen ja Antero Jaskari. Eturivissä vasemmalta: Ilkka Laaksonen, Barbara Heinonen (varajäsen), Jaana Gustafsson, puheenjohtaja Piki 
Kettinen, Mirja Hovirinta, Kjell Lundahn sekä Mari Mikkola. Kuvasta puuttuvat: Folke Öhman ja Janne Aso.

TOIMINNALLINEN ORGANISAATIO 15.5.2006

Piki Kettinen (pj.) (ent. Eeva Eklund), Ari Nevalainen 
(varapj.), Sirkku Asumaa, Jaana Gustafsson, Mirja Hovi-
rinta, Asko Hömppi, Ilkka Laaksonen, Aki Lehtonen, Jan 
Lindström, Kjell Lundahn, Mari Mikkola, Olli Vuorinen, 
Folke Öhman.

Toimitusjohtaja
Markku Lehtokari

Hallintopäällikkö
Arja Tuokko

Yhteyspäällikkö
Päivi Mikkola

Kehityspäällikkö
Kalle Karsten

Kehitysinsinööri
Tuula Salminen

Palvelupäällikkö
Juha Hämäläinen

Laskentasihteerit 
Riikka Armio
Tarja Heino

Toimistosihteerit
Kati Heinonen
Tarja Takomo
Anneli Sukari

Neuvoja
Miia Jylhä

Tiedottaja
Tuuli Meriläinen

Jätehuolto-
mestari

Ari Vuorela

Jätehuoltomestarit
Sirkku Nurminen

Jan-Egon Aaltonen
Tuotantosuunnittelija

Kari Köpsi
Ympäristöasiantuntija

Arto Arvola

JäteasemanhoitajatTyökoneen-
kuljettajat
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 TALOUS

Yhtiön vuoden 2005 liikevaihto on 15 897 389,73 euroa. 
Jäteveroa tuloutettiin valtiolle 3 451 740 euroa. Yhtiön 
jäteverollisesta liikevaihdosta 90 % kertyi jätteenkäsit-
telymaksuista ja loput 10 % pääosin kaatopaikkakaasun 
ja metallin myynnistä.

Jätteenkäsittelymaksujen hinnoittelu yhtenäistettiin 
toimintavuoden alussa ja hintataso nostettiin sellaiselle 

Taloudellisen aseman ja tuloksen arviointi

Liikevaihto, euroa 15 897 390

Liikevoitto, euroa 1 440 161

Liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina                 9,10

Voitto, euroa 1 281 797

Voiton osuus liikevaihdosta prosentteina                 8,10

Oman pääoman tuotto prosentteina 49,80

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina                           53,00

Omavaraisuusaste prosentteina 56,50

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana  33,50

Turun Seudun Jätehuollon käyttömenot toiminnoittain vuosina 2004 ja 2005

■  Jätteenkäsittely ja kaatopaikkarakentaminen

■  Jätevero

■ Jätteen vastaanotto

■  Hyöty- ja ongelmajätehuolto 

■  Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

■  Tekninen- ja ympäristösuunnittelu

■  Viestintä ja jäteneuvonta

■  Hallinto ja talous
  

20052004

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

tasolle, että tulos oli voitollinen ja edellisen tilikauden 
tappio 897 059,81 euroa pystyttiin kattamaan kokonai-
suudessaan. 

Rauhalan jäteaseman vastaanotto siirtyi vuoden 
2006 alusta urakoitsijalta oman henkilökunnan hoi-
dettavaksi ja tätä toimintaa varten palkattiin 2 uutta 
jäteasemanhoitajaa.
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JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS

YHDYSKUNTAJÄTTEET

Turun seudulla on kuudessa kunnassa käytössä kunnan 
järjestämä jätteenkuljetus. Turun Seudun Jätehuolto 
hoitaa niissä jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu- ja lasku-
tustehtävät sekä kilpailuttaa jätteenkuljetusurakat mää-
räajoin. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakoit-
sijoina toimivat vuonna 2005 Raisiossa, Maskussa, My-
nämäessä ja Nousiaisissa Varsinais-Suomen Jätehuolto 
Oy, Naantalissa Lassila & Tikanoja Oy sekä Mietoisissa 
Sita Oy. Vuonna 2005 käynnistettiin jätteenkuljetuksen 
kilpailutus Raision kaupungin alueella.   

Muissa Turun Seudun Jätehuollon toimialueen kun-
nissa oli vuonna 2005 sopimusperusteinen kuljetusjär-
jestelmä, eli kiinteistöt kilpailuttivat itse jätteenkulje-
tusyritykset. 

Sekajätteiden aluekeräyspisteitä oli yhtiön toimialu-
eella vuonna 2005 yhteensä noin 30 kpl. Ne on tarkoi-
tettu palvelemaan pääasiassa kesäasukkaita, joissakin 
kunnissa käyttäjinä on myös vakituisia asukkaita. 

KIINTEISTÖKOHTAISET HYÖTYJÄTEKERÄYKSET

Turun seudulla on kuntien jätehuoltomääräyksissä jo 
vuodesta 1996 alkaen edellytetty kiinteistöiltä paperin-
keräyksen lisäksi lasin- ja pienmetallin erilliskeräyksiä. 
Esimerkiksi Turussa ja Kaarinassa lasin- ja metallinke-
räysastiat on oltava asuinkiinteistöillä, joissa on neljä 
huoneistoa tai enemmän. Vuonna 2005 valmisteltiin 
seudulle uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset, joilla 
yhtenäistetään vuoden 2007 alkuun mennessä erilliske-
räykset kaikkiin rivitaloihin ja kerrostaloihin muissakin 
kunnissa. Samalla kaupunkikunnissa tullaan edellyttä-
mään 20 huoneiston ja siitä suuremmille kiinteistöille 
keräyskartongin keräystä. 

TÄYDENTÄVÄ HYÖTYJÄTEHUOLTO

Yhtiön hoidossa on pientaloasukkaiden käyttöön tar-
koitettuja hyötyjätepisteitä noin 500 kappaletta.  Suu-
rimmassa osassa näistä pisteistä kerätään pienmetallia, 
keräyslasia ja keräyspaperia. Kartonginkeräystä on 12 
pisteessä. Paristonkeräyslaatikoita kunnissa on yhteensä 
noin 250 kappaletta, joista 130 on hyötyjätepisteiden 
yhteydessä. Yhteisesti käytössä olevien hyötyjätepistei-
den ympäristöt siivotaan säännöllisesti kahden–neljän 
viikon välein. Siivoustyö ostetaan alueen ekotoreilta ja 
kierrätyskeskuksista. Turun pientaloalueilla olevat hyö-
tyjätepisteet ovat kuitenkin toistaiseksi kuljetusurakoit-
sijan ja kaupungin hoidossa.

ONGELMAJÄTTEET 

Kotitalouksien tavanomaisia ongelmajätteitä otetaan 
vastaan jäteasemilla, seudun kierrätyskeskusten ja eko-
torien yhteydessä sekä Yrjö-ympäristöautossa, joka 
kiertää säännöllisesti kunnissa. Paristoja kerätään myös 
paristonkeräyslaatikoihin, joita on hyötyjätepisteiden 
yhteydessä ja Turussa bussipysäkeillä. Apteekit vastaan-
ottavat lääkkeitä ja kuumemittareita. Asbestia ja pai-
nekyllästettyä puuta vastaanotetaan jäteasemilla. Ko-
titalouksien ongelmajätteet otetaan vastaan maksutta, 
lukuun ottamatta erityissijoitettavaa asbestijätettä.  

Vuonna 2005 vastaanotettiin kotitalouksien tavan-
omaisia ongelmajätteitä yli 521 tonnia eli 1,66 kg/asu-
kas. Ongelmajätteet toimitetaan Ekokem Palvelu Oy:n 
hoidossa olevan Topinojan ongelmajätekeskuksen kaut-
ta käsittelyyn ja hyötykäyttöön, pääsääntöisesti Ekokem 
Oy:n ongelmajätelaitokseen Riihimäelle. 

SE-ROMUT

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva tuottajavas-
tuu astui voimaan 1.8.2005. Tuottajayhteisöjen kanssa 
tehtiin puitesopimus kuluttajien sähkö- ja elektroniikka-
romun vastaanotosta. Yhtiön jäteasemat, Liedon Kisälli-
kellari, Turun Ekopaja ja Kaarinan kierrätyskeskus ovat 
vastaanottopisteitä, joihin kotitaloudet voivat edelleen 
tuoda sähkö- ja elektroniikkalaiteromut maksutta. Lois-
teputket ja energiansäästölamput tulivat myös tuottaja-
vastuun piiriin. Tuottajayhteisöt noutavat SE-romut vas-
taanottopisteistä käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi.

Vuonna 2005 vastaanotettiin sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromua 1 367 tonnia, eli 4,36 kg/asukas.

Kunnissa kiertävä Yrjö-ympäristöauto kerää kotitalouksien ja 
maatalouden ongelmajätteitä.
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Vastaanotetut ongelmajätteet 2005 määrä/kg
Jäteasemat 96 685

Ekotorit ja kierrätyskeskukset 89 776

Apteekit 14 966

Yrjö-ympäristöauto 98 173

Ongelmajätekeskus 175 257

Ympäristöpäivän keräys 22 265

Paristolaatikoiden kp-kelpoiset paristot 24 220

Ongelmajätteet yhteensä 521 342

Turun Seudun Jätehuollolla on kolme kattavasti palve-
levaa jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikkaa: Isosuon 
jäteasema Raisiossa, Rauhalan jäteasema Paraisilla ja 
Topinojan jätekeskus Turussa. Kotitalouksia palvellaan 
jäteasemilla pienasiakkaiden palvelupisteissä. 

Isosuon ja Rauhalan jäteasemilla sekä Topinojan 
jätekeskuksessa vastaanotetaan lajiteltuja hyötyjät-
teitä, tavanomaisia sekajätteitä, kaatopaikkakelpoisia 
erityisjätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu-
ja, kyllästettyä puuta ja kotitalouksien tavanomaisia 
ongelmajätteitä. Hiekkapitoisten lietteiden, asbestin, 
erityisjätteiden ja lajitellun biojätteen vastaanotto on 
keskitetty Topinojan jätekeskukseen. Topinoja vastaan-
ottaa erillissopimuksella myös lievästi pilaantuneita 
maa-aineksia. 

JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

Vastaanotetut sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromut 2005 määrä/kg
Topinojan jätekeskus 481 545

Isosuon jäteasema 149 672

Rauhalan jäteasema ja Kierrätyskeskus 46 346

Raision Ekotori 40 314

Turun Ekopaja/Ekotori 422 834

Liedon Kisällikellari 71 720

Kaarinan Kierrätyskeskus 154 721

SE-romu yhteensä 1 367 152

Vastaanotettujen jätteiden hyödyntäminen ja 
loppusijoitus vuonna 2004 ja 2005 (tonnia)

Jäte- ja vastaanottoasemille vastaanotetut jätteet
vuonna 2004 ja 2005 (tonnia)

Hyötykäyttö kaatopaikkarakenteissa 
Lievästi pilaantuneet maat 7 684 t
Ylijäämämaa 39 560 t
 47 244 t

■ Lievästi pilaantuneet maat 

■ Maa- ja kiviainekset

■ Erityislietteet

■ Erityisjätteet 

■ Tuotantotoiminnan jätteet

■ Sadevesikaivot ja hiekoitushiekka

■ Lajitellut hyöty- ja ongelmajätteet

■ Yhdyskuntajäte 

■ Loppusijoitus, 103 011 t

■ Erityissijoitus, 14 288 t

■ Käyttö kaatopaikkarakenteissa, 47 244 t

■ Toimitettu hyötykäyttöön, 10 807 t

■ Biojätteen kompostointi, 3 254 t

■ Energiahyödyntäminen, 47 547 t

Vastaanotetut hyötyjätteet toimitetaan edelleen 
hyödyntäjille: keräyspaperi ja -kartonki Paperinkeräys 
Oy:n vastaanottoon, metallit Kuusakoski Oy:n vastaan-
ottoon ja keräyslasi Forssaan puhdistettavaksi. Puujät-
teet haketetaan voimalaitosten polttoaineeksi, risuha-
ketta käytetään energiakäytön lisäksi kompostoinnissa 
tukiaineena. 

Turun Seudun Jätehuolto hoitaa polttokelpoisen yh-
dyskuntajätteen vastaanoton Orikedon vastaanottoase-
malla Turussa. Jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin 
omistuksessa ja hoidossa. Turun Seudun Jätehuolto os-
taa laitokselta jätteen energiakäyttöpalvelun. 
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TOPINOJAN JÄTEKESKUS

Topinojan jätekeskus sijaitsee Metsämäen kaupungin-
osassa noin viiden kilometrin päässä Turun kaupungin 
keskustasta. Kaatopaikka-alue otettiin käyttöön vuon-
na 1971. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 120 metrin 
päässä kaatopaikan penkasta. Paimalan koulu on 400 
metrin ja ravirata noin 450 metrin etäisyydellä jätekes-
kuksesta. Halisten asuinalueelle on keskuksesta noin 
kaksi kilometriä. 

Nykyisen jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 
59 hehtaaria, laajennusalueen 9 hehtaaria. Loppusijoi-
tusalueena on tällä hetkellä noin 33 hehtaaria. Loppu-
osa alueesta on vastaanottoaluetta ja erilaisia kenttä-
alueita, kuten hyötyjätteiden lajittelu- ja varastointialu-
eet, erityisjätteiden sijoitusalue, lietteiden allasalueet ja 
jätevesilietteen kompostointikentät sekä kaatopaikan 
suoja-alueet. Jätevesilietteen kompostoinnin hoitaa Va-
po Oy Biotech erillisen ympäristöluvan mukaisesti.  

Jätekeskuksen alue on salaojitettu ja vedet johde-
taan Turun kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Kaato-
paikkakaasua kerätään talteen kaatopaikan rakenteissa 
kulkevalla putkistolla.

Vastaanotetut jätemäärät vuonna 2005
Jätteitä ja maamassoja vastaanotettiin Topinojan jä-
tekeskukseen yhteensä 141 838 tonnia, josta yhdys-
kuntajätteitä oli 62 840 tonnia. Jätteenpolttolaitoksen 
arinakuonaa sijoitettiin kaatopaikalle 9 568 tonnia ja 
savukaasupuhdistusjätettä 3 084 tonnia. 

Lajiteltuja hyötyjätteitä sekä muun muassa SE-romu-
ja ja kyllästettyä puuta otettiin vastaan pienjäteasemal-
la yhteensä 2 418 tonnia.

Jätteitä sijoitettiin kaatopaikalle 85 539 tonnia. 
Vastaanotetuista jätteistä ja maamassoista toimitettiin 
hyödynnettäväksi tai hyödynnettiin kaatopaikan raken-
teissa yhteensä 53 882 tonnia eli 39 % vastaanotetusta 
jätteestä.Topinojan toiminnot ja ympäristötarkkailut on 
esitetty sivulla 14.

ISOSUON JÄTEASEMA

Isosuon jäteasema sijaitsee Naantalin, Raision ja Maskun 
raja-alueella. Etäisyys Raision keskustaan on linnuntietä 
4 kilometriä ja maantietä 10 kilometriä. Kaatopaikka 
on perustettu vuonna 1984. Lähimmät kiinteistöt ovat 
vajaan kilometrin päässä kaatopaikalta. 

Alueen kokonaispinta-ala on noin 60 hehtaaria, 
josta uusi osa (3,8 ha) on otettu käyttöön 1997. Van-
himman täyttöalueen pintarakenne on valmis ja kaato-
paikkakaasu kerätään talteen kaatopaikan rakenteissa 

kulkevalla putkistolla. Jäteaseman alue on salaojitettu 
ja vedet johdetaan Raision jätevedenpuhdistamoon. 

FT-Transport Oy kompostoi alueella Raision jäteve-
denpuhdistamolta tulevia jätevesilietteitä, elintarvike-
teollisuuden lietteitä ja viljan puhdistusjätettä erillisen 
ympäristöluvan mukaisesti. 

Isosuon alueen asemakaavan muutos on pantu vi-
reille toimintavuoden aikana. Jätteiden loppusijoitus 
Isosuolle on keskeytetty toistaiseksi kaavavalmistelu-
jen vuoksi.

Isosuon toiminnot ja ympäristötarkkailut on esitet-
ty sivulla 19.

Vastaanotetut jätemäärät vuonna 2005
Jätteitä ja maamassoja vastaanotettiin Isosuon jätease-
malla vuonna 2005 yhteensä 22 900 tonnia, josta yh-
dyskuntasekajätteitä oli 17 699 tonnia. Lajiteltuja hyö-
tyjätteitä ja SE-romuja vastaanotettiin pienjäteasemalla 
yhteensä 405 tonnia. 

Jätteitä sijoitettiin kaatopaikalle yhteensä 19 036 
tonnia. Vastaanotetuista jätteistä ja maamassoista toi-
mitettiin hyödynnettäväksi tai hyödynnettiin kaatopaik-
karakenteissa yhteensä 3 865 tonnia eli 17 %.  
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RAUHALAN JÄTEASEMA

Paraisten Rauhalan kaatopaikka sijaitsee Taran, Hog-
gaisten ja Vepon kylien alueella noin kolme kilometriä 
kaupungin keskustasta luoteeseen. Etäisyys pysyvään 
asutukseen on noin 600 metriä. Kaakossa alue rajautuu 
golfkenttään. 

Rauhalan kaatopaikka on otettu käyttöön vuonna 
1978. Kaatopaikka-alueen kokonaispinta-ala on noin 
34,8 hehtaaria. Nykyisin jätettä tuodaan vain uusimmal-
le laajennusosalle. Kaatopaikkatoimintaa on mahdollis-
ta laajentaa vielä kolmelle lisäalueelle. 

Kaatopaikka-alueella sijaitsee myös Paraisten kau-
pungin hoitama maankaatopaikka ja kompostointikent-
tä, jossa kompostoidaan puhdistamoliettä ja Paroc Oy 
Ab:n fenolipitoista märkä- ja suodinjätettä. 

Jäteaseman alue on salaojitettu ja vedet johdetaan 
Paraisten jätevedenpuhdistamoon. 

Rauhalan toiminnot ja ympäristötarkkailut on esi-
tetty sivulla 22.

Vastaanotetut jätemäärät vuonna 2005
Jätteitä ja maamassoja vastaanotettiin Rauhalan jäte-
asemalla vuonna 2005 yhteensä 12 270 tonnia, josta 
yhdyskuntajätteitä oli 7 510 tonnia. Lajiteltuja hyöty-
jätteitä ja SE-romuja vastaanotettiin pienjäteasemalla 
yhteensä 1 808 tonnia. 

Jätteitä sijoitettiin kaatopaikalle yhteensä 8 222 ton-
nia. Vastaanotetuista jätteistä ja maamassoista toimi-
tettiin hyödynnettäväksi tai hyödynnettiin kaatopaikan 
rakenteissa yhteensä 4 039 tonnia eli 33 %.

ORIKEDON VASTAANOTTOASEMA

Orikedon vastaanottoasema sijaitsee jätteenpoltto-
laitoksen tontilla Turussa. Vastaanottoasema palvelee 
polttokelpoista yhdyskuntajätettä tuovia suurasiakkai-
ta. Pienasiakkailta polttokelpoinen jäte otetaan vastaan 
Topinojan jätekeskuksen palvelupisteessä. 

Orikedolla otettiin vuonna 2005 vastaan polttokel-
poista jätettä 47 076 tonnia. Vuonna 2004 määrä oli 
49 028 tonnia. Polttoainekapasiteetin vähennys johtui 
jätteenpolttolaitoksella vuoden aikana tehdyistä sää-
tötöistä. 

Orikedon jätteenpolttolaitos
Orikedon jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin omis-
tuksessa ja hoidossa. Kiinteistöillä lajitellulla polttokel-
poisella jätteellä tuotetaan noin 7 % lämpöä Turun seu-
dun kaukolämmöstä. Vuonna 2005 kaukolämpömäärä 

oli 99,1 GWh, mikä vastaa noin 5 800 omakotitalon 
lämmönkulutusta. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi jätteen-
polttolaitokselle maaliskuussa 2006 ympäristöluvan, 
jossa on huomioitu jätteenpolttoasetuksen 29.12.2005 
voimaan tulleet velvoitteet ja päästörajat. Laitos täyttää 
vaaditut raja-arvot. Uusiin päästörajoihin valmistaudut-
tiin laitoksella vuoden 2005 aikana säätämällä poltto-
prosessia ja kouluttamalla henkilöstöä. Jatkuvatoimiset 
päästömittaukset ja raportointijärjestelmä uudistettiin 
myös modernille tasolle.

Jätteen energiakäytön materiaalivirrat ja ympäris-
tövaikutukset on kuvattu kaaviossa sivulla 13. Turun 
kaupungin jätelaitos raportoi tarkemmin Orikedon jät-
teenpolttolaitoksen toiminnasta. 



12
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

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 ilmaan vapautuvan kaatopaikkakaa-
sun määrää voidaan laskennallisesti arvioida erilaisilla 
menetelmillä. Tällöin laskennan lähtötietoina huo-
mioidaan kaatopaikan täyttöhistoria sekä arvioidaan 
jätetäytön koostumus ja jätteessä olevan biologisesti 
hajoavan hiilen määrä. 

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.

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jäteasemien asema-
kohtaiset metaanipäästöt on arvioitu käyttämällä EU:n 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) par-
haan arviointikäytännön mukaista FOD-menetelmää, 
joka ottaa huomioon päästöjen syntymisen aikakäyt-
täytymisen. Menetelmä kuvaa päästöjä realistisemmin 
kuin Suomessa aiemmin käytössä ollut massatase-me-
netelmä varsinkin silloin, kun kaatopaikkasijoituksessa 
on tapahtunut muutoksia.

JÄTTEEN ENERGIAKÄYTTÖ 
VÄHENTÄÄ KAATOPAIKKAKAASUJA 

Syntypaikkalajitellun polttokelpoisen jätteen käyttö 
energiatuotannossa vähentää biohajoavista jätteistä 
kaatopaikoilla syntyvää kaatopaikkakaasukuormitus-
ta. Orikedon jätteenpolttolaitoksella käytetystä noin 
47 500 tonnista polttokelpoista jätettä olisi aiheutunut 
kaatopaikalla laskennallisesti arvioiden noin 0,13 mil-
joonan kuutiometrin lisäys metaanipäästöihin. Orike-
dolla siitä saatiin lähes 6 000 omakotitalon tarvitsema 
vuotuinen lämmitysenergia. 

Turkuun vuonna 2009 valmistuvaksi kaavailtu uu-
si energialaitos pystyy hyödyntämään maksimissaan 
150 000 tonnia yhdyskuntajätettä, eli kolmikertaisen 

määrän nykyiseen laitokseen verrattuna. Laitos tuottaa 
suunnitelmien mukaan sähköä ja lämpöä yhteensä noin 
350 GWh. Kivihiiltä saman energiamäärän tuottamiseen 
tarvittaisiin noin 65 000 tonnia. Tuotettava lämpöener-
gia, noin 250 GWh, vastaa noin 15 000 omakotitalon 
vuotuista lämmöntarvetta.  

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

Topinojan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmä rakennettiin 
vuonna 2002.
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Turun Seudun Jätehuolto Oy:n materiaalivirrat ja vä-
littömät ympäristövaikutukset näkyvät alla olevassa 
kuvassa. Määrittämisessä on käytetty laitosten toimin-
taraportteja sekä apuaineiden tilastoja ja energianku-
lutustilastoja. Polttolaitoksen ilmapäästöt on laskettu 
käyttäen savukaasun tilavuusvirtatietoja ja velvoitetark-
kailussa mitattuja haitta-ainepitoisuuksia. 

Suotoveden jätevedenpuhdistamolle aiheuttaman 
kuormituksen laskennassa on käytetty suotovesipump-
paamojen virtaamamittaustietoja ja tarkkailututkimuk-

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLLON MATERIAALIVIRRAT JA VÄLITTÖMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

sissa saatuja suotoveden pitoisuustietoja. Vuoden 2005 
aikana Turussa satoi yhteensä 742 mm, mikä oli 44 mm 
tavanomaista enemmän. 

Kaatopaikkojen jätetäytöstä ilmaan vapautuvan 
kaatopaikkakaasun ja metaanin määrät on arvioitu 
laskennallisesti. Lähtötietoina laskennassa on käytetty 
tietoja vuotuisista jätemääristä ja jätteen keskimääräi-
sestä koostumuksesta sekä kirjallisuudesta saatuja arvi-
oita esimerkiksi jätteen hiilipitoisuudesta. 
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YMPÄRISTÖLUPA JA TARKKAILUOHJEMA

Topinojan jätekeskuksen laajennusalueen käyttöön-
ottoa, jätekeskuksen nykyistä toimintaa sekä nykyisen 
täyttöalueen sulkemista ja viimeistelyä koskeva ympäris-
tölupahakemus on vireillä Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksessa. Helmikuussa 2006 annettiin ympäristökes-
kukselle vastine ympäristölupahakemuksesta annetuista 
lausunnoista ja muistutuksista.
 

TOPINOJAN JÄTEKESKUS

Voimassa oleva luvat ja päätökset:
• Ympäristölupapäätös, Lounais-Suomen ympäristö
 keskus, 13.5.2002, Dnro 0295Y0562-121 33 YLO 
 (jätevesilietteen käsittelyn muuttaminen).
• Päätös Topinojan kaatopaikan pintarakenteiden vii-
 meistelyn 1. rakennusvaiheesta, Lounais-Suomen 
 ympäristökeskus, 13.5.2003, Dnro LOS-2003-Y-291– 
 124.
• Tarkkailuohjelman hyväksyminen, Lounais-Suomen  
 ympäristökeskus, 24.8.2004, Dnro 0295Y0562-121 64  
 YLO.
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Pohjavesien sähkönjohtavuudet Topinojan havainto-
putkissa vuosina 2003–2005 
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Pohjavesien ammoniumtyppipitoisuudet Topinojan 
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Topinojan jätekeskuksen ympäristötarkkailut on to-
teutettu vuodesta 2003 alkaen tarkistetun tarkkailuoh-
jelman (LOS 64/YLO) mukaisesti. Lounais-Suomen vesi- ja 
ympäristötutkimus Oy suoritti tarkkailututkimukset. 

Vuonna 2005 toteutettiin tarkkailuohjelman mukai-
nen normaali tarkkailu. Ohjelman mukainen laajempi 
tarkkailu tehdään joka kolmannen vuoden tarkkailuker-
roilla, seuraavan kerran vuonna 2007.

Topinojan kaatopaikan vaikutuksia ympäristöön tark-
kaillaan kaksi–neljä kertaa vuodessa kerättävistä poh-
ja- ja ojavesinäytteistä. Myös jätevedenpuhdistamolle 
käsiteltäväksi johdettavaa kaatopaikan suotovettä ja 
kaatopaikkakaasun keräysalueen ulkopuolella muodos-
tuvan kaasun koostumusta tarkkaillaan säännöllisesti 
neljä kertaa vuodessa. Kerätyn kaasun määrän ja koos-
tumuksen seuranta on jatkuvaa. Näytepisteet on esitetty 
oheisessa kartassa.

Suotoveden määrä ja sähkönjohtokyky mitataan jat-
kuvatoimisilla mittareilla ja raportoidaan viikon välein. 

Vesinäytteistä tutkitaan mm. raskasmetallien ja kaa-
topaikkavaikutusta ilmentävien kloridin ja ammoniumty-
pen pitoisuudet sekä sähkönjohtavuus. Lisäksi tutkitaan 
näytteiden kemiallinen ja biologinen hapenkulutus ja 
veden hygieeninen laatu. 

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. 
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 Ojavesien laatu Topinojan tarkkailupisteissä vuosina 2003–2005
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Pohjaveden laatua seurataan kuudesta pohjavesi-
putkesta otettavin näyttein. Näistä pohjavesiputkista 
kaksi sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa kaatopaikan 
yläpuolella ja neljä kaatopaikan alapuolella. 

Pohjavesissä oli nähtävissä selviä viitteitä kaatopai-
kan vaikutuksesta: ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuu-
det sekä sähkönjohtavuudet olivat koholla. Kaikkien 
putkien vedet olivat selvästi likaantuneita, mutta putket 
1 ja 10 olivat likaisimpia. Hygieenisesti pohjavedet olivat 
kuitenkin puhtaita. Pohjavesien pilaantuminen osoittaa, 
että kaikki suotovedet eivät välttämättä aina ohjaudu 
viemäriverkostoa pitkin keskuspuhdistamolle. Maape-
rän laadusta johtuen pohjaveden liikkuminen maape-
rässä on hidasta, mikä osaltaan vaikeuttaa arviointia.

Myös kaatopaikan yläpuolisissa pohjavesiputkissa (5 
ja 10) ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuudet sekä säh-
könjohtavuus olivat korkeita. Tämä viittaa siihen, että 
ne todennäköisesti ovat kaatopaikan vaikutusalueella, 
eivätkä kuvaa alueen pohjavesien tilaa.  Kaatopaikan 
likaamisvaikutusten selvittämiseksi selvitetään mahdolli-
suutta asentaa uusi tarkkailuputki kaatopaikan yläpuo-
lelle selvästi kauemmas kaatopaikasta. Tällöin putken 
10 tarkkailu voitaisiin lopettaa kokonaan.

Pintavedet
Pintavesien laatua tarkkaillaan otta malla näyttei tä yh-
destä kaatopaikan länsi-luoteis puoli sen ojan pisteestä 
ja kolmesta Topinojan pisteestä. Ojavesien laadussa ei 
ole havaittavissa suuria muutoksia edellisvuosiin ver-
rattuna. 

Ojavesien laatu vaihteli puhtaasta likaantuneeseen 
ammoniumtyppipitoisuuden perusteella arvioituna. 
Ojavedet olivat myös reheviä. Hygieenisesti vesien laa-
tu vaihteli puhtaasta likaantuneeseen.

Kaikkien ojahavaintopaikkojen rautapitoisuudet oli-
vat koholla verrattuna lähes luonnontilaisiin ojavesiin, 
ja sähkönjohtavuudet olivat pääsääntöisesti koholla 
havaintopaikoissa 1, 2 ja 3. Kloridipitoisuus oli koholla 
elokuussa havaintopaikassa 1 sekä touko-, elo- ja loka-
kuussa havaintopaikoissa 2 ja 3. Edellä mainitut tekijät 
viittaavat kaatopaikkavaikutukseen. Toisaalta Topino-
jaan tulee kaatopaikkakuormituksen lisäksi myös ha-
jakuormitusta.

Topinojan yläpuolisen havaintopaikan 2 ja alapuo-
lisen havaintopaikan 3 vesien laaduissa ei ollut suurta-
kaan eroa lukuun ottamatta 3:n hygieenisesti hieman 
likaisempaa vettä. Lisäksi elokuussa yläpuolinen piste 
oli hieman likaisempaa ammoniumtyppipitoisuuden 
perusteella.

Piste1 ■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ Piste1 ■ P2 ■ P3 ■ P4 ■

Piste1 ■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ Piste1 ■ P2 ■ P3 ■ P4 ■ Piste1 ■ P2 ■ P3 ■ P4 ■



17
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

Topinojan kaatopaikan suotovesien aiheuttama kuor-
mitus Turun keskuspuhdistamolle vuosina 2002–2005
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Topinojan vesistökuormitus kaatopaikan alapuo-
lella vastasi vuoden 2005 tarkkailukertojen perusteella 
BOD7ATU:n (orgaaninen kuormitus) osalta 12–54, fosforin 
osalta 13–140 ja typen osalta 36–390 asukkaan puhdis-
tamattomia jätevesiä.

Suotovesi
Vuonna 2005 tehtiin kaatopaikkavesistä tarkkailuohjel-
man mukainen normaali tarkkailu. Ohjelman mukainen 
laajempi tarkkailu tehdään joka kolmannen vuoden 
tarkkailukerroilla, seuraavan kerran vuonna 2007.

Vuoden 2005 aikana keskuspuhdistamolle johdettu 
kokonaisvesimäärä oli noin 207 000 m3/a eli keskimäärin 
566 m3/d. Määrä oli noin 0,9 % Turun keskuspuhdista-
mon tulovirtaamasta. Vuonna 2004 Topinojalta johdet-
tiin suotovettä keskuspuhdistamolle noin 194 000 m3/a 
ja vuonna 2003 noin 237 000 m3/a.  

Topinojan kaatopaikan kaatopaikkavedet vastasivat 
keskimääräisen BOD7ATU-kuorman (orgaaninen kuormi-
tus) mukaan noin 240 asukkaan, keskimääräisen fosfori-
kuorman mukaan noin 340 asukkaan ja keskimääräisen 
typpikuorman mukaan noin 13 000 asukkaan puhdista-
mattomia asumajätevesiä.

Ilmanlaatu
Kaatopaikkakaasun laatua mitataan kaksi kertaa vuo-
dessa jätetäyttöalueelle asennetuista neljästä tarkkailu-
putkesta. Samalla mitataan kaatopaikan sisäinen veden-
korkeus. Vuonna 2005 tehtyjen mittausten mukaan kaik-
kien kaasuntarkkailuputkien metaani- ja hiilidioksidi-
pitoisuudet vastasivat lähes täydessä hajoamistilassa 
tapahtuvaa metaani- ja hiilidioksidituottoa, lukuun ot-
tamatta putken 6 maaliskuun tarkkailua. Myös putken 
6 ympäristössä tapahtui orgaanisen aineen hajoamista 
lokakuussa, vaikka alueella ei pitäisi tapahtua hajoamis-
ta. Putkeen 6 on tarkkailukertojen perusteella virrannut 
metaania hajoavan jätteen alueelta. 

Kaatopaikkakaasun muodostumista arvioitiin kaa-
sunmuodostuksen aikakäyttäytymisen huomioon ot-
tavalla FOD-menetelmällä. Laskelmien mukaan kaato-
paikalle sijoitetusta jätteestä muodostui metaania 1,81 
miljoonaa kuutiometriä. Talteen kerättiin 0,68 miljoo-
naa kuutiometriä eli  37 % syntyvästä määrästä. Kaato-
paikan pintakerroksissa tapahtuu myös jonkin verran 
metaanin hapettumista, joten ilmakehään vapautuva 
metaanimäärä oli laskennallisesti arvioiden 1,02 mil-
joonaa kuutiometriä.

Kaatopaikkakaasu kerätään kaatopaikan pohjois-
osasta talteen ja joko poltetaan tai hyödynnetään kau-
kolämmön tuotannossa. Kaasunkeräysputkistojen koko-
naiskaasun tuotto oli vuonna 2005 noin 1,5 miljoonaa 
kuutiometriä Se oli noin 0,2 miljoonaa kuutiometriä 
edellistä vuotta pienempi. Metaanin tuotto oli hyvin 
vähäistä neljässä keräyslinjassa (LS1, LS2, LS8 ja LS11). 
Parhaiten metaania tuotti linja LS5, sen keskimääräinen 
polttoaineteho oli 212 kW.  

Kaasu pumpataan putkistoista biokaasulaitokselle 
ja edelleen joko kaukolämpölaitokseen tai soihtupolt-
timelle. 

Vuonna 2005 kaasun hyötykäytön osuutta saatiin 
nostettua ja soihtupolton osuutta vähennettyä edelli-
sestä vuodesta. Taulukossa on esitetty kaatopaikkakaa-
sulaitoksen toimintaa kuvaavia suureita vuoden 2005 
ajalta. Pumpatun kaasun keskimääräinen metaanipi-
toisuus on ollut 45 tilavuus-% ja hiilidioksidipitoisuus 

Topinojan kaatopaikalta ilmakehään vapautuvan metaanin määrä vuosina 1971–2005
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31 tilavuus-%. Kaasunkeräyksen myötä kaatopaikka-
kaasujen aiheuttama kuormitus ilmaan on vähentynyt 
huomattavasti. Vuonna 2005 Topinojalta pumpatusta 
kaatopaikkakaasusta saatu kaukolämpömäärä vastasi 
404 omakotitalon lämmönkulutusta. 

Vuonna 2002 rakennetun biokaasulaitoksen mittaus-,
säätö- ja huoltotoimintaa hoitaa Sarlin Hydor Oy. Lai-
toksen toimintaparametrejä on mitattu kerran kuukau-
dessa, mittaustulosten perusteella on säädetty laitoksen 
toimintaa. Laitos on toiminut vuoden aikana hyvin. 

 
Haju, melu ja haittaeläimet
Ilmatieteen laitos teki vuonna 2003 Topinojan jätekes-
kuksen hajupäästöjen leviämisselvityksen osana jätteen 
ja jätevesilietteen käsittelyn kehittämisen ympäristövai-
kutusten arviointia (YVA). Pitkäaikaisen (1h) juuri aistit-
tavissa olevan hajun esiintyminen ylittää tutkimuksen 
mukaan miltei kaikkialla tutkimusalueella Suomessa 
ohjearvoksi esitetyn hajusuositteen alarajan 3 % koko-
naisajasta. Myös hajusuositteen yläraja 9 % kokonais-
ajasta ylittyy varsin suurella alueella jätekeskuksen ym-
pärillä. Vallitsevien tuulen suuntien mukaisesti hajujen 
esiintyminen painottuu pohjoisen, koillisen ja lounaan 
puolelle jätekeskusta. Tulevaisuudessa hajuhaitat vä-

Biokaasulaitoksen toiminta vuonna 2005

Suure Yksikkö Arvo

Kaasupumppaamon käyntiaika h 8 309

Kokonaiskäyntiaika % 95

Hyötykäyttöön pumpattu kaasumäärä milj. m3n 1,5

Soihdussa poltettu kaasumäärä milj. m3n 0,000032

Polttoaine-energia, hyötykäyttö MWh 6 863

Polttoaine-energia, soihtupoltto MWh 0,15

Keskimääräinen virtaama m3n/h 180

Topinojan kaatopaikan kaasunkeräysputkistot

henevät selvästi suuressa osassa tutkimusaluetta, koska 
jätepenkkaan ei sijoiteta enää biohajoavaa jätettä.

Hajuvalituksia vastaanotettiin vuonna 2005 vain 
muutaman kerran. Topinojan toiminnan melusta ei ole 
vastaanotettu valituksia. 

Topinojan jätekeskuksen henkilökunta siivoaa jä-
teaseman ympäristön keväällä ja syksyllä ennen lumen 
tuloa. Tuholaistorjunnan suorittaa alan yrittäjä syötti-
pyyntinä ja lintuasiantuntija harventaa haitallista lok-
kikantaa häkkipyynnillä. Vuonna 2005 lokkimääräksi 
arvioitiin 1 500–1 700 suurta lokkia/päivä. Lokkeja vä-
hennettiin vuoden aikana noin 3 000 kpl.
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YMPÄRISTÖLUPA JA TARKKAILUOHJELMA

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi 28.2.2006 
Isosuon jäteaseman nykyisen toiminnan jatkamista, ny-
kyisen täyttöalueen sulkemista sekä II-laajennusalueen 
rakentamista ja käyttämistä koskevan ympäristöluvan 
11 YLO, Dnro LOS-2002-Y-1711-121.

Isosuon jätetäytön ympäristövaikutuksia alueen poh-
ja- ja pintavesiin tarkkaillaan vuonna 2000 hyväksytyn 
tarkkailuohjelman mukaan neljä kertaa vuodessa otet-
tavin näyttein. Pinta- ja suotovesistä analysoidaan mm. 
sähkönjohtokyky, ammoniumtyppi, arseeni, kupari, kro-
mi ja veden hygieeninen tila. Edellä mainittujen lisäksi 
pohjavesistä analysoidaan mm. 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.

ISOSUON JÄTEASEMA

Pohjavesien kloridipitoisuudet Isosuon 
havaintoputkissa vuosina 2003–2005
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Kaatopaikan vaikutuksia alueen pohjavesiin tark-
kaillaan kuudesta pohjavesiputkesta otettavin näyttein. 
Pisteet 201 ja 202 edustavat kaatopaikan yläpuolista 
pohjavettä ja pisteet 203–206 kaatopaikan alapuolista 
pohjavettä. Pisteen 207 vesi edustaa kaatopaikan alla 
olevaa pohjavettä. Pohjaveden pinnan korkeus mita-
taan näytteenoton yhteydessä.

Kaatopaikka-alueella sijaitsevan pohjavesiputken 
207 ja alueen eteläpuolella sijaitsevien putkien 205 ja 
206 vesien kloridipitoisuudet olivat suuria. Putkista 205 
ja 206 otetuissa näytteissä oli lisäksi melko runsaasti 
ammoniumtyppeä, mikä saattoi viitata kaatopaikan 
vaikutukseen. Kaikki pohjavesinäytteet täyttivät arsee-
ni-, kromi- ja kuparipitoisuuksien osalta talousveden 
vaatimukset. Pohjavesiputkista otetuissa näytteissä ei 
havaittu merkittäviä määriä hygieenistä likaantumista 
ilmentäviä bakteereja.  

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.

Pohjoispuolelta länteen virtaavan ojan veden ravin-
ne- ja kloridipitoisuudet kasvoivat vuonna 2005 kevään 
ja syksyn näytteenottokerroilla selvästi havaintopaikko-
jen 101 ja 102 välillä, mikä saattoi viitata kaatopaikan 
vaikutukseen. Vesi oli alemmassa havaintopaikassa luo-
kiteltavissa ammoniumtyppipitoisuutensa perusteella 
kahdella kerralla lievästi ja kerran voimakkaasti likaan-
tuneeksi. Ojavedessä ei havaittu merkittäviä määriä hy-
gieenistä likaantumista ilmentäviä bakteereja ja tutkitut 
raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä.

Etelään virtaavan ojan 103 veden laatu vaihteli 
suuresti vuoden 2005 aikana; huonoimmillaan se oli 

kuivana aikana heinäkuussa, jolloin veden ammonium-
typpipitoisuus oli suurehko. Muilla tutkimuskerroilla ve-
denlaadussa ei ollut kuitenkaan havaittavissa varmoja 
merkkejä kaatopaikan vaikutuksesta. Tutkittujen raskas-
metallipitoisuuksien osalta ojavesi täytti mm. talousve-
delle asetetut laatuvaatimukset. Veden hygieeninen tila 
oli hyvä tai tyydyttävä.

Suotovesi
Suotovesi oli runsasravinteista ja hygieenisesti huono-
laatuista; veden typpipitoisuus oli noin nelinkertainen 
puhdistamattomiin asumisvesiin verrattuna. Tasausal-
taasta otetuista näytteistä ei todettu fenoliyhdisteitä. 
Veden arseeni- ja kromipitoisuus ylittivät kahdella ker-
ralla vain hieman talousveden raja-arvot.
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Biokaasulaitoksen toiminta vuonna 2005

Suure Yksikkö Arvo

Kaasupumppaamon käyntiaika h 7 531

Kokonaiskäyntiaika % 86

Pumpattu kokonaiskaasumäärä milj. m3n 1,06

Keskimääräinen virtaama m3n/h 140

Keskimääräinen polttoaineteho kW 479

Polttoaine-energia, soihtupoltto MWh 0,15

Keskimääräinen virtaama m3n/h 180

Isosuon jäteasemalta johdettiin viemäriverkos-
toon kaatopaikkavettä yhteensä 88 600 m3 eli noin 
243 m3/d. Puhdistamolle aiheutunut typpikuorma vasta-
si noin 2 100 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä.

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

Ilmanlaatu
Kaatopaikkakaasun muodostumista Isosuon jäteasemal-
la arvioitiin kaasunmuodostuksen aikakäyttäytymisen 
huomioon ottavalla FOD-menetelmällä. Isosuon jäte-
aseman jätetäytössä muodostuvan metaanin määrän 
arvioidaan olleen vuonna 2005 noin 0,78 miljoonaa 
kuutiometriä. Tästä määrästä kerättiin talteen noin 0,41 
miljoonaa kuutiometriä, mikä on 52,6 % laskennalli-
sesta metaanipäästöstä. Kaatopaikan pintakerroksissa 
tapahtuu myös jonkin verran metaanin hapettumista, 
joten ilmakehään vapautuva metaanimäärä oli lasken-
nallisesti arvioiden 0,33 miljoonaa kuutiometriä.

Isosuon kaatopaikan biokaasupumppaamo on otet-
tu käyttöön elokuussa 2002. Muodostuva kaasu polte-
taan soihtupolttimessa. Sarlin Hydor Oy hoitaa biokaa-
sulaitoksen mittaus-, säätö- ja huoltotoimintaa. Laitos 
on toiminut vuoden aikana hyvin. Kerätyn kaasun kes-
kimääräinen metaanipitoisuus on ollut 39 tilavuus - % 
ja hiilidioksidipitoisuus 32 tilavuus- %.

Haju, melu ja haittaeläimet
Isosuon kaatopaikan ja kompostointitoiminnan haju-
päästöjä tarkkaillaan urakoitsijan toimesta ympäris-
töluvassa määrättyjen kriteerien mukaan. Havainto-
käyntien yhteydessä ei alueen ympäristössä vuonna 
2005 kyetty havaitsemaan Isosuon kompostointiken-
tältä tulevaa hajua. Jäteaseman ympäristön asukkaille 
on jaettu palautelomakkeita mahdollisten häiritsevien 
hajujen esiintymistä varten. Ympäristön asukkaiden 
suorittamassa seurannassa on saatu viisi ilmoitusta ha-
jun kantautumisesta asuinalueelle. Osassa tapauksista 
syyksi hajuhaittoihin todettiin poikkeaminen annetuista 
ohjeista. Töiden väärä rytmitys tai liian tiheät käännöt 

Isosuon kaatopaikan suotovesien aiheuttama 
kuormitus Raision jätevedenpuhdistamolle 
vuosina 2002–2005
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voivat aiheuttaa hajun kantautumista ympäristöön. 
Hajujen jatkotarkkailusta on sovittu teollisuusalueen 
työntekijöiden kanssa. 

Isosuon toiminnan melusta ei ole vastaanotettu va-
lituksia. 

Paikallinen urheiluseura hoitaa Isosuon jäteaseman 
ympäristön siivouksen kerran vuodessa. Tuholaistor-
junnan hoitaa alan yrittäjä ja haitallista lokkikantaa 
harvennetaan lintuasiantuntijan suorittamalla häkki-
pyynnillä. Vuonna 2005 lokkimääräksi arvioitiin 600–700 
suurta lokkia/päivä. Lokkeja vähennettiin vuoden aika-
na noin 1 300 kpl. 

Kuormitus kg/d  



22
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Pohjavedet
Paraisten Rauhalan kaatopaikka-alue on osa itään laske-
vaa laaksomuodostumaa, jota ympäröivät kallioiset mäet. 
Alueen alavimman osan kallioita peittävät paksut hieno-
rakeiset maakerrokset ja savimuodostuman paksuus voi 
olla jopa 12 metriä. Kaatopaikka-alue ei sijaitse tärkeällä 
eikä muullakaan yhdyskuntien vedenhankintaan sovel-
tuvalla pohjavesialueella. 

Pohjavesiputki A:n vesi täytti pääosin talousveden laa-
tuvaatimukset ja laatusuositukset mutta pohjavesiputken 
B vedessä oli nähtävissä viitteitä kaatopaikan vaikutuk-
sesta. Kohonneet nikkeli-, kloridi- ja ammoniumtyppipi-
toisuudet sekä melko korkea sähkönjohtavuus ovat joko 
kaatopaikan tai putkeen pääsevän pintaveden aiheutta-
mia. Rautapitoisuudet olivat erittäin korkeat molemmissa 
putkissa, mikä voi viitata kaatopakan vaikutukseen tai 
putkista irtoavaan ruosteeseen. Kyseiset pohjavesiputket 
uusitaan vuoden 2006 alussa.

RAUHALAN JÄTEASEMA

Pohjaveden sähkönjohtavuudet  ja ammoniumtyp-
pipitoisuudet Rauhalan havaintoputkissa vuosina 
2003–2005
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YMPÄRISTÖLUPA JA 
TARKKAILUOHJELMA

Lounais-Suomen ympäristökeskus on myön-
tänyt 28.11.2003 ympäristöluvan Rauhalan 
kaatopaikalle (Dnro LOS-2002-Y-1569–121 
nro 89 YLO). Kaatopaikan tarkkailuohjelma 
hyväksyttiin 26.4.2005 (Dnro LOS-2002-Y-
1569-121 nro 30 YLO). Uusi tarkkailuoh-
jelma otettiin käyttöön lokakuussa 2005. 
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus 
Oy suoritti tarkkailututkimukset. 

Näytteet otetaan jätevedenpuhdista-
molle johdettavasta suotovedestä (piste 1),
golfkentän ojasta (piste 2) sekä pohjave-
sistä golfkentän läheltä ja kaatopaikan 
luoteispuolelta (pisteet A ja B). Pohjavesi-
näytteitä tullaan ottamaan myös pisteen B 
luoteispuolelle rakennettavasta uudesta 
putkesta.

Kaatopaikka- ja pintavesiä tarkkaillaan 
neljä kertaa vuodessa. Pohjavesiä sekä kaa-
topaikan sisäisen veden korkeutta ja läm-
pötilaa tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa. 
Suotovedet johdetaan viemäriverkostoon 
ja edelleen Paraisten jätevedenpuhdista-
molle, vesimäärää seurataan viikoittain.
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Rauhalan kaatopaikan suotovesien aiheuttama kuor-
mitus Paraisten jätevedenpuhdistamolle vuosina 
2002–2005
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Pintavedet 
Ojavedet olivat luokiteltavissa keskimäärin puhtaiksi 
BOD7ATU-arvon perusteella ja keskimäärin voimakkaasti 
likaantuneiksi ammoniumtyppipitoisuuden perusteella 
luonnontilaisiin ojavesiin verrattuna. Ojavedet olivat 
keskimäärin vähäravinteisia. Raskasmetallipitoisuudet 
olivat pieniä ja täyttivät marraskuun nikkelipitoisuutta 
lukuun ottamatta jopa talousveden laatuvaatimukset.  

Suotovesi
Rauhalan kaatopaikalta johdettiin viemäriverkostoon 
yhteensä 32 200 m3 kaatopaikkavettä vuoden 2005 ai-
kana. Vuonna 2004 puhdistamolle pumpattiin 38 500 
m3 (106 m3 /d) suotovesiä.

Kaatopaikkaveden aiheuttama kuormitus Paraisten 
kaupungin jätevedenpuhdistamolle oli pääasiassa typ-
pikuormitusta. Kaatopaikan aiheuttama typpikuorma 
vastasi keskimäärin 950 asukkaan puhdistamattomia jä-
tevesiä, mikä oli 7 % puhdistamolle tulevasta kokonais-
typpikuormasta. Kaatopaikkavesistä ei ole ollut haittaa 
jätevedenpuhdistamon toiminnalle.

 Ojavesien laatu Rauhalan tarkkailupisteessä 2 vuosina 2003–2005 
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Rauhalan kaatopaikalta ilmakehään vapautuvan metaanin määrä vuosina 1979–2005
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Jäteasemilla ei ilmennyt vuoden 2005 aikana tilanteita, 
joista olisi saattanut aiheutua merkittäviä terveys- tai 
ympäristöhaittoja.

Rauhalan jäteasemalla korjattiin vuoden alussa 
täyttö alueen kaasun- ja pohjaveden tarkkailuputket, 
jotka vaurioituivat elokuussa 2004 tapahtuneessa tuli-
palossa. 

Topinojan jätekeskuksen tasausaltaan pohjalle ker-
tynyt sakka poistettiin sekä korjattiin purkupään sa-

POIKKEUKSELLISET TAPAHTUMAT JÄTEASEMILLA

laojia syyskuussa 2005. Työ kesti noin kaksi viikkoa. 
Kaatopaikkavedet ohjattiin tällöin jätevesiviemäriin 
pumppaamojen ylivuotojen kautta. Syynä tasausaltaan 
salaojien tukkeutumiseen on kompostointikentältä tu-
leva humus. Turun Vesilaitos on tietoinen asiasta ja on 
ryhtynyt toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. 

Isosuolla kompostointikentän tukiainevarastolla oli 
kesällä pieni tulipalo, jonka pelastuslaitos kävi sam-
muttamassa.

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. 

Kaatopaikkakaasun muodostumista Rauhalan kaato-
paikalla arvioitiin kaasunmuodostuksen aikakäyttäyty-
misen huomioon ottavalla FOD-menetelmällä. Rauhalan 
kaatopaikalla muodostuvan metaanin määrä vuonna 
2005 oli noin 0,24 miljoonaa kuutiometriä. 

Ilmakehään vapautuvan metaanin määräarviossa ei 
ole otettu huomioon biosuodatinyksiköissä käsiteltyä 

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.

Haju, melu ja haittaeläimet
Rauhalan jäteasemalla ympäristön roskaantuminen ei 
ole merkittävä ongelma matalan jätetäytön ja suojai-
sen sijaintipaikan vuoksi. Tuholaistorjunnan hoitaa alan 
yrittäjä ja haitallista lokkikantaa harvennetaan lintuasi-
antuntijan suorittamalla häkkipyynnillä. Vuonna 2005 
lokkimääräksi arvioitiin 300–400 suurta lokkia/päivä. 
Lokkeja vähennettiin vuoden aikana noin 700 kpl. 
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INVESTOINNIT JA RAKENTAMINEN

TUTKIMUS JA KEHITYS 

TUTKIMUS KUONAN JA TUHKAN 
KÄSITTELYVAIHTOEHDOISTA

Yhdyskuntajätteiden termisen käsittelyn tuhkien lop-
pusijoitusta ja kuonien hyötykäyttöä on selvitetty tut-
kimuksessa, joka toteutettiin osana Tekesin STREAMS 
-teknologiaohjelmaa. Tutkimuksen johtoryhmään kuu-
luivat Turun Seudun Jätehuolto Oy:n edustajina Tuula 
Salminen ja Kalle Karsten. 

Projektin esiselvitysraportti julkaistiin keväällä 2005 
(VTT tiedotteita 2291). Julkaisussa tarkastellaan tuhki-
en ja kuonien hyötykäyttö-, loppusijoitus- ja käsittely-
vaihtoehtoja ulkomailla ja arvioidaan niiden käytännön 
soveltuvuutta Suomessa. Tavoitteena on, että projektin 
tuloksia voitaisiin hyödyntää tällä hetkellä ajankoh-
taisten energiakäyttöhankkeiden suunnittelussa sekä 
kuonien ja tuhkien teknistaloudellisesti optimaalisten 
käsittely- ja sijoitusmenetelmien valinnassa ja jatkokehi-
tyksessä. Tutkimuksen perusteella suurin osa maailmalla 
käytetyistä potentiaalisista tuhkien ja kuonien käsitte-
lysovelluksista on kuitenkin edelleen kokeiluvaiheessa, 
eikä tietoa laajemman tehdasmittakaavan toteutuksis-
ta, kustannustehokkuudesta sekä lopputuotteen omi-
naisuuksista vielä ole saatavilla.

Projekti jatkuu syksyllä 2005 alkaneella TRASH-hank-
keella (Tuhkien ja kuonien uudet tehokkaat käsittely-
tekniikat), jonka yhtenä rahoittajana Turun Seudun Jä-
tehuolto Oy toimii. Hankkeen tavoitteena on kehittää 
sellaisia käsittelytekniikoita, joilla voidaan tehostaa 
yhdyskuntajätteen termisen käsittelyn tuhkien turval-
lista hyötykäyttöä maanrakennuksessa ja mahdollistaa 
turvallinen kaatopaikkasijoitus. Projektin loppuraportin 
odotetaan valmistuvan toukokuussa 2007.

HYÖTYJÄTEHUOLLON PALVELUTASON 
SELVITYSTYÖ ALOITETTIIN

Yhtiön osakaskuntien hyötyjätehuollon palvelutason 
selvitystyö käynnistettiin kesällä 2005. Selvitys toteute-
taan Lahden ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan 
opintosuunnan opiskelijan, Santtu Massisen opinnäy-
tetyönä. 

Palvelutason määrittely perustuu kuntien asukas-
pohjiin ja etäisyyksiin palvelupisteistä. Selvityksen tar-
koituksena on yhtenäistää ja edelleen kehittää palve-
lutasoa kunnissa. 

Palvelutason selvittämisessä hyödynnettiin karttaso-
vellusohjelmaa, jonka avulla kuntien hyötyjätepisteet 
on kartoitettu. Palvelutason määrittämisessä on myös 
hyödynnetty kunnista selvitettyjä tietoja, kuten väki-
luku, pinta-ala, taajama-aste, kotitalouksien määrä ja 
vapaa-ajan asuntojen määrä. Tärkeäksi osaksi palvelu-
tasoselvityksessä nousi myös hyötyjätepisteiden verkos-
ton maastokäynnit kunnissa. Kierroksen aikana nähtiin 
käytännössä hyötyjätepisteiden palvelutason tila.

Selvitystyössä kävi ilmi, että kuntien palvelutasoissa 
on suuriakin eroja, koska olosuhteet kunnissa ovat hyvin 
erilaiset. Siksi suunniteltaessa kuntien hyötyjätehuoltoa 
olisi järkevää yhdenmukaistaa olosuhteiltaan samankal-
taisten kuntien hyötyjätepisteet. Tällöin kilpailutukset 
voitaisiin toteuttaa muutamana kokonaisuutena, mikä 
tuo säästöä kustannuksiin.

Palvelutason selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan 
vuonna 2006.

Rauhalan jäteaseman uuden vaakarakennuksen työt 
aloitettiin syksyllä 2005 ja rakennus otettiin käyttöön 
vuoden 2006 alussa. Samassa yhteydessä jäteasema 
liitettiin Paraisten kaupungin vesijohtoverkkoon ja ra-
kennettiin uusi paineviemäri. Asema varustettiin lisäksi 
palopostilla.

Kaarinassa hyötyjätepisteitä on yhteensä 20, joista 
kahdeksan muutettiin syväkeräyspisteiksi vuoden 2005 
aikana. Tavoitteena on, että kaikki Kaarinan hyötyjä-
tepisteet muutetaan syväkeräyspisteiksi muutaman 
vuoden sisällä.
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VUOROVAIKUTUS

VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

Yhtiön viestintää kehitettiin toisena toimintavuonna 
lisäämällä suunnitelmallisuutta. Viestintästrategian laa-
dinta aloitettiin keväällä johtoryhmän ja viestintäalan 
konsultin yhteistyönä. Hallitus käsitteli viestintästrate-
giaa ja sen pohjalta laadittua vuoden 2005 viestintäoh-
jelmaa kesäkuussa strategiapäivänsä yhteydessä. Yhtiön 
sisäistä viestintää kehitettiin muun muassa terästämäl-
lä palaverikäytäntöjä ja luomalla yhteiskäytössä olevia 
verkkoasemia. 

Yhtiön johto päätti strategian laadinnan yhteydes-
sä vahvistaa viestintää ja neuvontaa kahdella yhtiöön 
palkattavalla henkilöllä. Tehtävien hakuilmoitukset 
julkaistiin loppuvuonna ja tiedottaja ja neuvoja aloit-
tivat työnsä helmi-maaliskuussa 2006. Jäteneuvonnan 
ostopalvelua vähennettiin samalla noin 1,5 henkilötyö-
vuoden verran. Jäteneuvontapalvelua ostetaan vuonna 
2006 edelleen Turun Ekotorilta yksi henkilötyövuosi se-
kä Liedon Kisällikellarilta ja Kaarinan kierrätyskeskuk-
selta puoli henkilötyövuotta.

VIESTINNÄN KESKEISET TEEMAT JA TAVAT

Turun seudun yhtenäisten jätehuoltomääräysten valmis-
telusta tiedottaminen ja jätteen energiakäytön hyötyjen 
ja vaikutusten selventäminen olivat yhtiön toiminnan 
tunnettuuden lisäämisen lisäksi vuoden 2005 viestinnän 
pääteemoja. Jätehuoltomääräykset valmisteltiin ja niistä 
tiedotettiin yhteistyössä kuntien ympäristönsuojelutoi-
mien kanssa. Jätteen energiakäytöstä ja uuden ener-
gialaitoksen sijoituspaikasta käytiin edelleen vilkasta 
keskustelua tiedotusvälineissä. Mielipidekirjoituksissa 
ilmenneitä epäluuloja pyrittiin hälventämään yhtiön 
vastauksissa oikomalla virheellisiä tietoja ja kertomalla 
muun muassa ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksis-
ta ja jätteen energiakäytön kasvihuonekaasupäästöjä 
vähentävästä vaikutuksesta. 

Laajalevikkisimpiä tiedotuskanavia olivat yhtiön in-
ternetsivut sekä jokaiseen kotiin kaksi kertaa vuodessa 
jaettava Entisestä Enemmän -lehti. 

Lehdistötiedotteita lähetettiin noin kymmenestä 
eri aiheesta, muun muassa kausijätteiden lajittelusta ja 
vastaanotoista, aukioloaikamuutoksista, jäteneuvonta- 
ja talkootapahtumista. Paikallisesti julkaistaviin yritys- 
ja omakotilehtiin kirjoitettiin yhteensä viisi artikkelia. 
Toukokuussa järjestettiin Topinojan jätekeskuksessa 
lehdistötilaisuus yhtiön ensimmäisen toimintavuoden 

toiminnan ja ympäristöseurannan sekä tulevien toimien 
tiimoilta. Yhtiön kotisivuilla vierailtiin vuoden aikana 
33 848 kertaa, sama asiakas kävi sivuilla keskimäärin 
1,66 kertaa. Vierailujen määrä oli kasvanut edellisestä 
vuodesta yli 12 000 käynnillä. 

Turun seudun lehdissä julkaistiin vuoden aikana noin 
90 jätehuoltoaiheista lehtiartikkelia. Artikkeleista yli 50 
käsitteli jätteen energiakäyttöä. Mielipidepalstoilla oli 
yli 20 energiakäyttöä koskevaa kirjoitusta, niistä neljä 
myönteistä. Yhtiön nimissä vastattiin kirjoituksiin nel-
jä kertaa. Lounais-Suomen Uutiset, Turku-TV ja YLE:n 
aluetoimitus uutisoivat yhtiön tapahtumista muutamia 
kertoja vuoden aikana.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Yhtiön sidosryhmien näkemyksiä viestinnästä ja toimin-
nan raportoinnista kartoitettiin osana jätelaitosten ym-
päristöraportointihanketta. Helmikuussa järjestettyyn 
keskustelutilaisuuteen osallistui edustajia omakoti- ja 
kaupunkiyhdistyksistä sekä yhtiön yhteistyökumppa-
neilta. Osallistujat toivoivat erityisesti selkokielistä ja 
avointa tiedottamista ja raportointia.    

Orikedon jätteenpolttolaitoksen ympäristön asuk-
kaiden edustajille järjestettiin joulukuussa laitoksen 
esittely- ja keskustelutilaisuus yhteistyössä Turun jä-
telaitoksen kanssa. Laitoksella tehtiin samaan aikaan 
jatkuvatoimisten mittauslaitteiden kalibrointimittauk-
sia, joihin osa asukkaista tutustui tarkemmin. Tilaisuus 
hälvensi epäluuloja laitoksen toiminnan ja valvonnan 
suhteen ja aloitti aiempaa tiiviimmän vuorovaikutuksen 
laitoksen ja ympäristön asukkaiden kesken.     

Seudun asukkaiden lajittelutottumuksia, tyytyväi-

Turun Seudun Jätehuollon asiakaslehti jaetaan koteihin kaksi 
kertaa vuodessa. Lehti ilmestyy nyt myös ruotsiksi.
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syyttä jätehuoltopalveluihin ja tiedonsaantia jäteasi-
oista kartoitettiin alkuvuodesta Taloustutkimuksen te-
kemällä kyselyllä. Kysely toteutetaan kahden vuoden 
välein. Lajittelutottumuksissa ja lajitteluhalukkuutta 
vähentävissä tekijöissä ei havaittu juurikaan muutok-
sia. Lajitteluhalukkuutta vähentää kyselyn perusteel-
la yleisimmin huonot lajittelumahdollisuudet kotona 
(58 %) ja keräysastioiden puuttuminen kiinteistöltä 
(36 %). Jätteen käyttäminen energiatuotannossa oli 
lajitteluhalukkuuteen vaikuttavana tekijänä kyselyssä 
mukana nyt ensimmäistä kertaa. Sillä on merkitystä 
asukkaista kolmen prosentin mielestä. 

Valtaosa (86 %) alueen asukkaista oli saanut tie-
toa jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä tai käsittelystä. 
Useimmin mainittu tietolähde oli tiedotusvälineet: puo-
let vastaajista ilmoitti saavansa tietoa lukemalla lehtiä, 
katselemalla tv:tä ja kuuntelemalla radiota. Toiselle si-
jalle oli noussut koteihin jaettava Entisestä Enemmän 
-lehti (30 %). Joka toinen on mielestään saanut riittäväs-
ti tietoa, kolmannes haluaisi lisää tietoa ja vajaa kym-
menes ei ole kiinnostunut tiedonsaannista. 

Erittäin tärkeinä jätehuollon tehtävinä seudun asuk-
kaat pitivät tehokasta ongelmajätteiden keräämistä 
(69 %) ja jätteen energiakäytön lisäämistä (55 %) sekä 
kaatopaikalle menevän jätteen vähentämistä (54 %). 
Neljänneksi tärkeimmäksi oli noussut opastaminen jät-
teiden vähentämiseen ja välttämiseen (44 %). 

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä on kartoitet-
tu myös asiakkaitten kokemuksia yhtiömme kahden 
palvelupisteen palvelutasosta. Asteikolla 1–5 kokemus 
viimeksi saadusta palvelusta oli vuonna 2003 keski-
määräisesti tasolla 3,36 (melko hyvää). Vuoden 2005 
haastattelussa vastaava keskiarvo on laskenut lievästi 
lukuun 3,11. 

Erittäin hyvää palvelua saaneiden osuus on laskenut 
selvästi ja melko huonoa ja huonoa palvelua saaneiden 
osuus on kasvanut. Eniten ja selvimmin on kuitenkin 
kasvanut melko hyvää palvelua saaneiden osuus. 

Jäteasemien toimintatavoissa, palvelutuotteissa, hin-
noissa ja henkilöresursseissa tapahtui yhtiön perustami-
sen jälkeen suuria muutoksia. Nämä muutokset toden-
näköisesti näkyvät myös asiakaspalautteessa.

Mittaus perustuu kumpanakin tutkimusvuonna noin 
200 kävijän kokemuksiin. Mittaria ei voi pitää kovin 
tarkkana, mutta säännöllisesti toistettuna haastatte-

lun tulos antaa kuvan asiakaspalvelun tason kehitty-
misestä. Tavoitteena on päästä kokonaan irti huonosta 
palvelusta.

Yhtiön asiakaspalautteen systemaattinen keräämi-
nen ja käsittelyjärjestelmä on vielä kehitteillä. Kunnan 
järjestämän jätteenkuljetuksen osalta palautteet kuiten-
kin kerätään systemaattisesti ja käsitellään urakoitsijoi-
den kanssa laatupalavereissa. Vuoden aikana palauttei-
ta saatiin 199 kpl. Ne koskivat pääasiassa astioiden tyh-
jennysongelmia. Asiakaskirjeitä lähetettiin vuoden aika-
na yksityisasiakkaille 7 kpl ja yritysasiakkaille 5 kpl.

Internetsivujen palautekanavan kautta saatiin toi-
mintavuonna useimmiten palveluja koskevia tieduste-
luja. Varsinaista palautetta toiminnasta saatiin interne-
tin ja sähköpostin välityksellä noin 30 kpl. Palautteet 
koskivat useimmiten hyötyjäte- ja sekajäteastioiden 
tyhjennysongelmia. 

JÄTENEUVONTA

Jäteneuvontaa hoidettiin vuonna 2005 edelleen pää-
asiassa ostopalveluna. Seudun kierrätyskeskuksilta ja 
ekotoreilta ostettiin neuvontapalvelua yhteensä lähes 
neljän henkilötyövuoden verran. Jäteneuvontatilaisuuk-
siin osallistui vuoden aikana lähes 12 700 henkeä, heistä 

Kompostointineuvontaa Turun torilla.
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Jäteneuvontatilaisuuksiin osallistuneet vuonna 2004 ja 2005

lapset 
2004

lapset
2005

aikuiset
2004

aikuiset
2005

yhteensä
2004

yhteensä
2005

Turku 3 217 3 775 1 077 1 785 4 294 5 560

Raisio 558 1 031 133 201 691 1 232

Naantali 449 735 55 89 504 824

Masku 278 922 78 92 356 1 014

Kaarina 1 228 943 376 966 1 604 1 909

Lieto 866 631 317 772 1 183 1 403

Parainen 272 72 30 148 302 220

Piikkiö 49 69 11 33 60 102

Mynämäki 161 111 60 23 221 134

Mietoinen 24 203 4 25 28 228

Nousiainen 76 45 18 41 94 86

Rymättylä 150 0 15 0 165 0

yhteensä 7 328 8 537 2 174 4 175 9 502 12 712

lapsia yli 8 300. Ruotsinkielistä neuvontaa sai edellisen 
vuoden tapaan yli 300 henkeä. Aikuisille suunnatut 
neuvontatilaisuudet lisääntyivät edelliseen vuoteen 
verrattuna. Esimerkiksi Liedossa kaikki asukas- ja ky-
läyhdistykset tavoitettiin vuoden aikana jollakin neu-
vonnan keinoista.

Jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävää neuvontaa si-
sältyi lähes kaikkiin neuvontakeinoihin. Neuvontatilai-
suuksiin, joissa keskityttiin lähes yksinomaan jätteen 
synnyn ehkäisyyn, osallistui yli 3 000 henkilöä, heistä lä-
hes 2 400 lapsia. Tietoa jaettiin Shoppailusimulaattorilla, 
Lasten kutsuilla, Kumpi parempi? -valintatehtävällä ja 
Kestävät valinnat -kilpailulla. Kompostointioppia sai yli 
500 henkilöä. Jätejengi-nukketeatteri, joka herättelee 
ajattelemaan jätteiden lajittelua ja jätteiden määrän 
vähentämistä, oli edelleen yleisimmin käytetty neu-
vontamenetelmä. 

Yläasteikäisille turkulaisille kerrottiin kestävistä ku-
lutusvalinnoista ja lajittelusta kesäkuun alussa Urheilu-
puistossa järjestettävillä Relax-messuilla. Teatteriryhmä 
Eko-Jorma kiersi messualueella esittämässä nuorille 
vuorovaikutteista improvisaatioteatteria. Kumpi pa-
rempi-valintatehtävään osallistui päivän aikana noin 
sata nuorta. Neuvontatempaus järjestettiin yhteistyös-
sä Turun ympäristönsuojelutoimiston ja Paperinkeräys 
Oy:n kanssa.

Valtakunnallista nuukuusviikkoa vietettiin Turun 
seudulla jätteiden synnyn ehkäisy -teemalla. Viikoilla 
15–16 kierrätyskeskuksissa ja ekotoreilla järjestettiin 
neuvontatempauksien lisäksi polkupyörien korjausta, 
veitsien ja saksien teroitusta sekä verhoilunäytöksiä. 

Yhtiö osallistui jätteen synnyn ehkäisy -teemalla 
Energiansäästöviikon Turun päätapahtumaan Turun 
torilla 15.10.2005. Turku Energian, Varsinais-Suomen 
Energiatoimiston ja muutamien muiden tahojen kanssa 
yhteistyössä toteutettu tapahtuma kiinnosti useimpia 
torilla asioivia.  

Keväällä 2005 käynnistettiin yhtiön antaman jäte-
neuvonnan vaikuttavuutta kartoittava selvitys yhteis-
työssä Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityk-
sen opintosuunnan kanssa. Opiskelija Elina Annalan 
toteuttama selvitys valmistuu keväällä 2006.  Selvityksen 
yhteydessä kartoitettiin myös isännöitsijöiden ja huol-
toyhtiöiden sekä muutamien kerrostalojen asukkaiden 
kokemuksia ja toiveita jäteneuvonnan suhteen. Toivei-
den pohjalta on kehitetty taloyhtiöille tarjottavia neu-
vontamateriaaleja.

Kestävät kulutusvalinnat olivat esillä nuorten Relax-tapahtumas-
sa Turun Urheilupuistossa.
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HENKILÖSTÖRAPORTTI

HENKILÖKUNTA

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2005 aikana 45 henki-
löä. Vakituisessa työsuhteessa oli toimitusjohtaja mu-
kaan lukien 33 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 
8 henkilöä.  Yhtiön palveluksessa olleista 20 on naisia ja 
25 miehiä. Työsuhteessa olevan henkilökunnan keski-ikä 
vuonna 2005 oli 46,1 vuotta.

Hallinnossa työskentelee neljä henkilöä: hallituksen 
puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja hallituksen 
sihteeri.  

Rauhalan jäteaseman vastaanotto siirtyy vuoden 
2006 alusta urakoitsijalta oman henkilökunnan hoidet-
tavaksi ja tätä toimintaa varten palkattiin syksyllä 2005 
kaksi uutta jäteasemanhoitajaa. 

KOULUTUS
 

Henkilökuntaa kannustetaan yhtiön strategian mu-
kaisesti opiskeluun ja muuhun itsensä kehittämiseen. 
Vuoden 2005 aikana yksi henkilö suoritti taloushallin-
non ammattitutkinnon ja kaksi henkilöä ympäristöalan 
ammattitutkinnon. Johtoryhmä osallistui Turun Yliopis-
ton järjestämään koulutusohjelmaan ”Johtaminen hou-
kuttelevassa työyhteisössä”. Koulutusaika oli maaliskuu 
2005 – tammikuu 2006 ja se käsitti 10 opintoviikkoa.

Koko henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua eri-
laisille ammattiin liittyville kursseille ja seminaareihin. 
Lyhyiden koulutustapahtumien rekisteröinti on aloitettu 
vuoden 2006 alusta.

TYÖTERVEYS JA TYÖSUOJELU

Yhtiöllä on työterveyshuoltosopimus Turun Perhelääkä-
rit - Työterveys Oy:n kanssa. Sopimus sisältää työterveys-
huoltolain 1383/2001 4§:n mukaisen toiminnan, jonka 
sisältö ja laajuus määritellään erillisessä työterveyshuol-
lon toimintasuunnitelmassa. Pakollisten rokotusten li-
säksi jätteen kanssa työskentelevillä on mahdollisuus 
ottaa Hepatiitti A ja B-rokotus. Työterveyshuollon toi-
mintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat johtoryh-
män lisäksi työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies, on 
hyväksynyt yhtiön työsuojelun toimintasuunnitelman. 
Työsuojeluasioissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä työ-
terveyshuollon kanssa. Työsuojelun toimintaohjelmaa 
tarkistetaan tarvittaessa ja sen pohjalta tehdään vuo-

sittain työolosuhteiden, kuormitustekijöiden ja toimin-
tatapojen arviointi sekä kehittämisohjelma.

Vuosittain arvioidaan myös työolosuhteiden ja toi-
mintatapojen riskit ja ongelmat erillisellä arviointilo-
makkeella. Arvioinnin perusteella päivitetään toimi-
pisteiden työohjeet ja laaditaan seuraavaksi vuodeksi 
kehittämisohjelma vastuuhenkilöineen ja aikataului-
neen. Ohjelman tavoitteena on edistää työpaikan tur-
vallisuutta ja terveellisyyttä sekä työntekijöiden työky-
kyä ja -virettä ylläpitävää toimintaa. Ohjelman toteu-
tumista valvoo työsuojelupäällikkö ja toimitusjohtaja 
ja se tarkastetaan ja päivitetään tarvittaessa seuraavan 
arvioinnin yhteydessä.

Kunnossapitotarkastukset suoritetaan kaksi kertaa 
vuodessa (toukokuu ja marraskuu). Työnjohdon velvol-
lisuutena on huolehtia kunnossapitotarkastusten suo-
rittamisesta.

Koko henkilökunnalle järjestettiin 16 tuntia kestävä 
Punaisen Ristin ensiavun peruskurssi EA 1. Vuonna 2005 
oli poissaoloon johtaneita työtapaturmia kaksi. 

HYVINVOINTI

Yhtiö järjestää henkilökunnalle vuosittain 2–3 erityyp-
pistä virkistystilaisuutta. Tilaisuudet vaihtelevat vuosit-
tain. Vuonna 2005 tehtiin kevätretki Tallinnaan, käytiin 
teatterissa ja kahdessa jalkapallo-ottelussa sekä vietet-
tiin teatteripainotteista joulujuhlaa. Yhtiö on pyrkinyt 
edistämään hyvinvointia myös hankkimalla henkilö-
kunnan käyttöön liikuntaseteleitä, joita voi käyttää 
toiminta-alueen kaikissa yleisimmissä liikunta- ja har-
rastepaikoissa. 

Yhtiön henkilöstöä Topinojan jätekeskuksessa.
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Entisestä enemmän.

TUNNUSLUKUTAULUKKO 

TALOUS Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Liikevaihto koko lv 15 897 390 €  474 550 €/ henkilötyövuosi 

toimialueen lv  15 897 390 €  50,729 €/ asukas 

 lv/taseen loppusumma 6 087 100 €  

Ostetut palvelut, ulkoistettujen palveluiden liikevaihto 6 242 800 €  liikevaihdosta 39 %

Myynti, myyntitoiminnan liikevaihto 809 340 € liikevaihdosta 5 %

Investointimenot yhteensä 38 830 € 0,124 €/ as

Tilikaudelle kohdistuva jäteverokulu 3 451 740 €  liikevaihdosta 22 %

Jälkihoitovaraus 960 000 € 8,55€/ loppusijoitettu jätetonni

Henkilöstökulut 1 331 600 € henkilökulut liikevaihdosta 8 %

39 720 €/ htv

Ongelmajätehuollon kustannukset käyttökustannukset 412 745 € 

pääomakustannukset   0 €

kaikki kustannukset yht. 412 745 € 1,32 €/ as  

 toiminnolla käsitelty 
ongelmajäte 

521 t 792 €/ t 

Ympäristönsuojelutoimintojen kustannukset käyttökustannukset 489 133 € 

pääomakustannukset  0 €

kaikki kustannukset yht. 489 133 € 1,56 €/ as  

Ympäristöntarkkailukustannukset 26 146 € 0,08 €/ as

Neuvonnan ja viestinnän kustannukset 385 956 € 1,23 €/ as

JÄTEMÄÄRÄT Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Kokonaisjätemäärä 226 151 t 720 kg/toiminta-alueen as 

Yhdyskuntajätteen määrä 139 618 t 440 kg/ as

• Sekalaisen yhdyskuntajätteen määrä 114 680 t 360 kg/ as

• Erilliskerätty biojäte 3 254 t 

Maa- ja kiviainesjätteen määrä kaikki yhteensä 37 670 t

• puhtaat maa-ainekset (jätteenä vastaanotetut) 29 986 t

• lievästi pilaantuneiden maiden vastaanotettu määrä 7 684 t

• pilaantuneiden maiden vastaanotettu määrä 0 t

• Pilaantuneet ja lievästi pilaantuneet yhteensä 7 684 t

• Loppusijoitetun lievästi pilaantuneiden tai 
   pilaantuneiden maiden määrät

7 684 t 

Rakennusjätteiden määrät kaikki yhteensä 10 102 t 

Tuotantotoiminnanjätteiden määrät 21 668 t

Lietteiden määrä kaikki yhteensä 2 002 t

• yhdyskuntajäteveden puhdistamolietteiden määrä 0 t

• muut lietteet (mm. tuotantotoiminnan/teollisuuden, 
   erotuskaivojen) 

2 002 t

• sakokaivolietteiden määrä 0 t

Loppusijoitetun jätteen määrä 117 299 t 370 kg/ as

Loppusijoituspaikkaan sijoitettu kokonaismassamäärä 171 343 t 440 kg/ as

 peittoaine/jätemäärä suhde 0,46

JÄTELAITOKSEN HYÖDYNTÄMISASTE Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Jätelaitoksen hallintaan tulevasta (hetkeksi tai pidemmäksi aikaa) 
yhdyskuntajätteestä 

• Oma hyödyntäminen/ hyödynnetty yhdyskuntajäte  9 574 t

• Hyötykäyttöön ohjattu jäte 61 608 t

Hyödynnetyn+hyötökäyttöön ohjatun jätteen määrä vastaanote-
tusta yhdyskuntajätteestä  

51 %
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Kotitalouksista vastaanotettujen ongelmajätteiden kokonais-
määrä

521 t 1,66 kg/ as

Tuottajavastuun alaiset jätteet (ja jätehuoltojärjestelmältään 
vastaavat)

SER 1 367 t

• kyllästetty puu  301 t

• keräyspaperi ja kartonki  37,38 t

• renkaat 35,03 t

• lasipakkaukset 241 t

• metalli  90 t

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Loppusijoituspaikoilta kerätyn kaatopaikkakaasun määrä yhteensä 2 560 000 Nm3

Soihtupoltetun kaasun määrä 1 060 000 Nm3

Hyötykäyttöön johdettu kaasumäärä 1 500 000 Nm3

Tuotettu energiamäärä kaatopaikkakaasusta 6 863 MWh Lämmittäisi 404 omakotitaloa
Vastaa 686 300 litraa kevyttä polttoöljyä

Kaatopaikkakaasun kasvihuonekaasupäästöt 775t (CH4)/ v 16 300 hiilidioksidiekvivalentti t

Jätteenkäsittelykeskuksista kerättyjen kunnan viemäriverkos-
toon johdettujen vesien kokonaismäärä

327 800 m3

Jätteenkäsittelykeskuksista kerättyjen oman puhdistuksen 
kautta luontoon johdettujen vesien kokonaismäärä

0 m3

Tarkkailu

• Näytteenottopaikkojen määrä pohjavedet 15 kpl

pintavedet  7 kpl

haju, ilma 0 kpl

• Näytteenottokertojen määrä pohjavedet 8 kpl

pintavedet 11 kpl

haju, ilma 0 kpl

Ilmoitettujen ympäristövahinkotilanteiden määrä 0 kpl

JÄTEPISTEET Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Ongelmajätepisteiden määrä 7 kpl ongelmajätteen määrä 474 t 1,51kg/as  

Lasipisteiden määrä  500 kpl

Metallipisteiden määrä 500 kpl

Paperipisteiden määrä 500 kpl

Aluekeräyspisteiden määrä (sekajätteelle) n. 30 kpl

Kiertävät keräykset ja tempaukset, ongelmajätteiden kiertävä 
keräys 190 päivää vuodessa

SOSIAALISET VAIKUTUKSET Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Henkilöstö

• Henkilökunnan määrä 33 kpl

• Toimihenkilöiden määrä 15 kpl osuus koko henkilöstöstä 47 %

• Naisten ja miesten osuus  44 % naisia  56 % miehiä

• Määräaikaiset 8 kpl  joista yhteensä htv 3,5

• Henkilötyövuosia yhteensä 33,5 htv

• Henkilöstön keskimääräinen ikä 46,1 v

Henkilöstön hyvinvointi

• Henkilökunnan virkistystoiminta 345 €/ htv

• Koulutus 945 €/ htv  

Työterveys

• Työterveyshuolto 160 €/ htv

• Työtapaturmat 2 kpl
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TOIMINNAN JA OLENNAISTEN 
TAPAHTUMIEN SEKÄ LIIKETOIMINNAN 
KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVIEN 
SEIKKOJEN ARVIOINTI
Vuosi 2005 oli Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toinen koko-
nainen toimintavuosi. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Turun Seudun Jätehuolto Oy on kuntien omistama  
jätehuoltoyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa lakisää-
teisistä jätehuoltotehtävistä. Yhtiökokous on talousarvion 
yhteydessä vahvistanut yhtiön päämääriksi: 
1. Jätteen synnyn ehkäisyyn tähtäävien toimenpiteiden        
    tukeminen
2. Yhdyskuntajätteen hyötykäytön lisääminen 70 %:iin
3. Hyötykäyttöön soveltumattoman jätteen turvallinen  
    loppusijoitus
4. Yhtiön tuottavuus nousee ja jätteentuottajien jäte-   
    maksut 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 mahdollisuuksia 
    tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun tehostetaan. 
    Erityisesti kampanjoidaan puutarha- ja keittiö-
    jätteen kompostoimista pienkiinteistöillä
3. Eri vastaanottopaikkojen palvelutuotteet ja 
    hinnastot yhtenäistetään
4. Yhtiön tulos on voitollinen
5. Hyötykäytön kilpailutus viedään loppuun
6. Suunnattu osakeanti toteutetaan

Jäteneuvontaa on ostettu palveluna yhteistoimintaor-
ganisaatioilta. Jätteen synnyn ehkäisy on mukana kaikessa 
neuvontatyössä. Keväällä 2005 järjestettiin lisäksi aiheesta 
oma teemaviikko valtakunnallisen nuukuusviikon yhtey-
dessä. Kompostointineuvontaa annettiin muun muassa 
kiertävän kompostointikärryn avulla. Keväällä käynnis-
tettiin selvitys, jolla pyritään arvioimaan käytettyjen neu-
vontamenetelmien tehokkuutta.

Uudet, yhdessä kuntien kanssa valmistellut jätehuol-
tomääräykset tehostavat syntypaikkalajittelua. Lasin, me-
tallin ja kartongin keräys yhtenäistyy ja tehostuu toimin-
ta-alueen asuinkiinteistöillä vuoden 2007 alussa. Biojät-
teen erilliskeräys tehostuu suurtalouksissa ja kaupoissa. 
Energiakäyttöön ohjattavan jätteen polttokelpoisuutta 
parannetaan kunnissa vuosina 2007 ja 2009 aloitettavilla 
kaatopaikkajätteen erilliskeräyksillä. 

Yhtiöön liitettiin perustamisvaiheessa kolme eri jäte-
laitosta, joiden tuotteet ja hinnastot poikkesivat toisis-
taan. Tuotteet ja hinnastot yhtenäistettiin.

Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöpalvelun hankinnan 
kilpailutus aloitettiin jo vuoden 2004 puolella. Hankinta 
päättyi hankintasopimukseen Turun Seudun Maakaasu ja 
Energiantuotanto Oy:n kanssa 19.05. 2005. Sopimuksen 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

mukaan Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto 
Oy rakentaa Turkuun yhdyskuntajätettä polttoaineenaan 
käyttävän sähkö- ja lämpöenergiaa tuottavan voima-
laitoksen.  Toiminnan on tarkoitus alkaa vuonna 2008. 
Hyötykäyttösopimus on voimassa 20 vuotta ja se takaa 
yhdyskuntajätteen hyötykäyttötavoitteen ja uusien kaa-
topaikkasäädösten toteutumisen. 

Yhtiön toimipisteitä ovat: Topinojan jätekeskus ja Ori-
kedon vastaanottoasema Turussa, Isosuon jäteasema Raisi-
ossa, Rauhalan jäteasema Paraisilla ja toimiston toimitilat 
osoitteessa Ajurinkatu 2, Turku.

Yhtiö on vuokrannut Turun kaupungilta Topinojan 
kaatopaikan ja Paraisten kaupungilta Rauhalan kaatopai-
kan 30 vuodeksi, kaatopaikoilla vuokrauksen alkaessa ole-
vine toimintaa varten tarpeellisine laitteistoineen. Lisäksi 
yhtiö on vuokrannut Raision ja Naantalin kaupungeilta 
sekä Maskun kunnalta Isosuon kaatopaikan 30 vuodeksi 
sekä ostanut Isosuon kaatopaikan toimintaa varten tar-
peelliset rakennukset ja laitteet. Ajurinkadun toimitiloista 
on tehty vuokrasopimus vuoteen 2011 asti.

Toimintavuoden aikana on aloitettu Rauhalan jäte-
aseman vastaanottorakennuksen hankinta. Vastaanotto-
rakennus otetaan käyttöön helmikuussa 2006.

Tuottajayhteisöt aloittivat sähkö- ja elektroniikkaro-
mun keräyksen ja käsittelyn elokuussa 2005. Turun Seudun 
Jätehuolto Oy osallistui tarjouskilpailuun romun vastaan-
ottopalvelusta yhdessä muiden kunnallisten jäteyhtiöiden 
kanssa. Tarjouskilpailussa menestyttiin ja sähkö- ja elek-
troniikkaromun vastaanotto aloitettiin yhtiön kolmessa 
toimipisteessä sekä yhtiön välittämänä palveluna kolmen 
eri yhteistyökumppanin toimipisteessä. 

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet voi-
daan katsoa saavutetun. 

Taloudellisen aseman ja tuloksen arviointi
Liikevaihto       15 897 390
Liikevoitto               1 440 161
Liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina            9,10 
Voitto               1 281 797,00
Voiton osuus liikevaihdosta prosentteina              8,10
Oman pääoman tuotto prosentteina            49,80
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina            53,00
Omavaraisuusaste prosentteina            56,50
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 
tilikauden aikana            33,50

Vuoden 2005 liikevaihto on 15 897 390 euroa. Jäte-
vero 3 451 740 euroa on lisätty Kirjanpitolautakunnan 
antaman ohjeen mukaisesti liikevaihtoon tuloksi sekä lii-
ketoiminnan muihin menoihin menoksi. Jäteverolla ei ole 
vaikutusta tilikauden tulokseen.

Tilikauden 2005 tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpää-
tössiirtoja ja veroja on 1 448 246 euroa ja satunnaisten 
erien, tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen 1 281 797 
euroa.
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Jätteenkäsittelymaksujen hinnoittelu on yhtenäistet-
ty ja hintataso nostettu sellaiselle tasolle, että tulos on 
voitollinen ja edellisen tilikauden tappio 897 060 euroa 
pystytään kattamaan kokonaisuudessaan.

Yhtiö on ottanut tilivuoden aikana Lounaisrannikon 
jätehuollonkuntayhtymältä hankitun omaisuuden rahoit-
tamiseen Sampo Pankilta lainaa 266 000 euroa. Lisäksi 
yhtiö on tehnyt Sampo Rahoitus Oy:n kanssa käyttö-
omaisuushankintojen rahoitusta varten vuokrauslimiit-
tisopimuksen.

Pohjarakenteiden arvon poistaminen suunniteltua 
nopeammassa aikataulussa aiheuttaa sen, että normaa-
lia suuremmat poistot rasittavat yhtiön tulosta vielä 2–3 
seuraavaa vuotta.

Yhtiön tuloslaskelma ja tase ja tilinpäätöksen liitetie-
dot on esitetty tasekirjassa.

TUNNUSLUVUT JA MUUT TIEDOT 
HENKILÖSTÖSTÄ

TYÖVOIMA
Yhtiön palveluksessa koko vuoden aikana oli 45 henki-
löä:
• vakituisessa työsuhteessa oli 33 henkilöä 
   (sis. toimitusjohtajan)
• määräaikaisessa työsuhteessa oli 8 henkilöä 
   (2 äitiysloma- ja hoitovapaasijaista ja 6 lyhyempi-
   aikaista vuosilomasijaista)
• hallinnossa oli 4 henkilöä (hallituksen puheenjohtaja 
   1, 2 varapuheenjohtajaa ja 1 hallituksen sihteeri) 
   Yhtiön palveluksessa olleista 20 on naisia ja 25 miehiä. 
Rauhalan jäteaseman vastaanotto siirtyy v. 2006 alusta 
urakoitsijalta oman henkilökunnan hoidettavaksi ja tä-
tä toimintaa varten palkattiin 2 uutta jäteasemanhoi-
tajaa.
   Työsuhteessa olevan henkilökunnan keski-ikä vuonna 
2005 oli 46,1 vuotta.

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TYÖNANTAJAN VÄLISET 
SUHTEET
Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen (Pty) edellyttämä 
palkkauksen arviointijärjestelmä valmistui tilikauden ai-
kana. Arviointijärjestelmä käsiteltiin ensin laajennetus-
sa johtoryhmässä, jossa on johtoryhmän lisäksi mukana 
työsuojelupäällikkö ja luottamusmies. Lisäksi koko hen-
kilökunnalle pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta, jossa sel-
vitettiin arviointijärjestelmän sisältö. Järjestelmä otetaan 
käyttöön vuoden 2006 keväällä.

TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS
Yhtiöllä ei ole varsinaista työsuojelutoimikuntaa, vaan 
työsuojelutoimikunnan asiat käsitellään laajennetussa 
johtoryhmässä, jossa on mukana työsuojeluvaltuutettu 
ja luottamusmies.
• Poissaoloon johtaneita työtapaturmia oli 2
• Koko henkilökunnalle järjestettiin 16 tuntia kestävä 
   Punaisen Ristin ensiavun peruskurssi EA 1
• Pakollisten rokotusten lisäksi jätteen kanssa 
   työskentelevillä on mahdollisuus ottaa Hepatiitti 
   A ja B-rokotus

KOULUTUS
Henkilökuntaa kannustetaan yhtiön strategian mukaises-
ti opiskeluun ja muuhun itsensä kehittämiseen. Vuoden 
2005 aikana yksi henkilö suoritti taloushallinnon ammatti-
tutkinnon ja kaksi henkilöä ympäristöalan ammattitutkin-
non. Johtoryhmä osallistuin Turun Yliopiston järjestämään 
koulutusohjelmaan ”Johtaminen houkuttelevassa työyh-
teisössä”. Koulutusaika oli maaliskuu 2005 – tammikuu 
2006 ja se käsitti 10 opintoviikkoa.

Koko henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua eri-
laisille ammattiin liittyville kursseille ja seminaareihin. 
Lyhyiden koulutustapahtumien rekisteröinti on aloitettu 
vuoden 2006 alusta.

YMPÄRISTÖASIAT
Paraisten Rauhalan jäteasemalle on myönnetty ympäris-
tölupa vuonna 2004. Isosuon jäteaseman ympäristölupa ja 
Topinojan jätekeskuksen ympäristölupa ovat käsittelyssä. 
Isosuon kompostointikentälle on myönnetty määräaikai-
nen ympäristölupa vuoden 2008 loppuun.

Yhtiöllä ei ole likaantuneen maan puhdistamisvelvoit-
teita. Ympäristövahinkojen riskit on arvioitu ympäristölu-
pien haun yhteydessä.

Yhtiön toiminnan merkittävin ympäristönäkökohta 
on jätteiden loppusijoituksessa syntyvät kasvihuonekaa-
supäästöt. Päästöjä torjutaan rakentamalla kaatopaikka-
kaasujen keräily- ja käsittelyjärjestelmiä ja käyttämällä 
osa yhdyskuntajätteestä polttoaineena. Kestävä ratkaisu 
kaatopaikkakaasujen synnyn ehkäisyksi on lopettaa bio-
hajoavan jätteen kaatopaikkakäsittely kokonaan. Tämä 
tavoite saavutetaan kun yhdyskuntajätettä polttoainee-
naan käyttävä uusi energialaitos aloittaa toimintansa.

Topinojan jätekeskuksen käytössä oleva jätetäyttö on 
suljettava lokakuun lopussa vuonna 2007, koska sitä ei 
ole varustettu lainsäädännön vaatimilla pohjarakenteilla. 
Uuden jätetäyttöalueen suunnittelu on aloitettu.  Myös 
Isosuon ja Rauhalan jäteasemien jätetäyttöjen laajennus-
suunnittelut on aloitettu. 

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätehuoltostrategia on 
yhdenmukainen Euroopan yhteisöjen komission uuden 
jätedirektiivin luonnoksen kanssa. 

Yhtiö laatii erillisen vuosikertomuksen, joka sisältää 
ympäristöraportin.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYK-
SESTÄ JA OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAU-
DEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Jätemäärien oletetaan olevan lievässä laskussa, joten 
tuotannon volyymi ei kasva. Jätevirtojen alenevasta ke-
hityssuunnasta johtuen sekä kahden ensimmäisen täysin 
erilaisen tilikauden perusteella yhtiön tuloksentekokyvyn 
jatkuvuudesta ei ole vielä varmuutta. 

Uudessa osakeyhtiölakiehdotuksessa on varojenjakoa 
koskevat säännökset (2.2.8). Yhtiön johdon on huolelli-
suusvelvollisuutensa nojalla otettava huomioon tilinpää-
töksen laatimisen jälkeen yhtiön taseasemaan vaikuttavat 
olennaiset muutokset ja varmistuttava siitä, että yhtiö 
säilyy maksukykyisenä.
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HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄ-
MISESTÄ TAI TAPPIOIDEN KATTAMISESTA
Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden voitto 1 281 797 
euroa siirretään yhtiön voittovaroihin ja että osinkoa 
ei jaeta.

Tilikauden voitolla katetaan vuoden 2004 tappio 
897 060 euroa, joten vapaa oma pääoma tappion katta-
misen jälkeen on 384 737 euroa.

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN 
POIKKEAMALLA OSAKKEENOMISTAJIEN 
ETUOIKEUDESTA MERKITÄ OSAKKEITA
Yhtiökokous päätti 23.11.2004 korottaa yhtiön osake-
pääomaa vähintään 1 000 eurolla ja enintään 264 000 
eurolla laskemalla liikkeelle suunnatun osakeannin pää-
töksessä mainituille kunnille. Osakkeiden nimellisarvo on 
1 000 euroa ja merkintähinta 1 000 euroa. Yhtiön osake-
pääomaa korotettiin tilikauden aikana 245 000 eurolla. 
Merkintäoikeutta käytti yhteensä 14 kuntaa.

TIETOJA YHTIÖN ORGANISAATIOSTA, 
JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Osakaskuntien määrä vuonna 31.12. 2004 oli 8. Yhtiön 
perustajaosakkaita ovat: Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, 
Parainen, Piikkiö, Raisio ja Turku.

Merkintäoikeutta käyttäneet uudet osakaskunnat 
ovat:

Askainen; Aura, Lemu, Marttila, Merimasku, Mietoi-
nen, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä, Rusko, Rymättylä, 
Tarvasjoki, Vahto ja Velkua.

Vuoden 2005 lopussa osakkaiden määrä oli yhteen-
sä 22.

YHTIÖKOKOUKSET
Vuoden 2005 aikana pidettiin kaksi yhtiöjärjestyksen 
mukaista yhtiökokousta.

Kevätyhtiökokouksessa 19.04. 2005 käsiteltiin seuraa-
vat asiat:
•  vahvistettiin vuoden 2004 tilinpäätös ja myönnettiin 
    vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle
•  päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja 
    tilintarkastajien palkkioista
•  valittiin hallituksen puheenjohtaja ja varapuheen-
   johtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet
•  yhtiökokoukselle annettiin tiedoksi hankintasopimus 
    Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n 
    kanssa

Syysyhtiökokouksessa 22.11. 2005 käsiteltiin seuraavat 
asiat:
•  vuoden 2006 talousarvio ja toimintasuunnitelma
•  uuden suunnatun osakeannin järjestäminen – Houts-

kari, Korppoo, Nauvo
•  hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  

vuosipalkkioista päättäminen

HALLITUS
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet 19.04. 2005 
asti

Hallituksen jäsen            Henkilökohtainen varajäsen
Piki Kettinen (pj.) Sakari Hihnala
(ent. Eeva Eklund)
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

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet 19.04. 2005 
alkaen

Hallituksen jäsen         Henkilökohtainen varajäsen
Piki Kettinen (pj.) Sakari Hihnala
(ent. Eeva Eklund)
Arto Jokinen (varapj.) Ari Saarinen
Janne Aso  Erkki A. Hietanen
Sirkku Asumaa  Ari Leinonen
Jaana Gustafsson  Minna Leka
Mirja Hovirinta  Seppo Koski
Antero Jaskari  Timo Jyväkorpi
Ilkka Laaksonen  Jarmo Järviö
Aki Lehtonen  Pasi Vänttinen
Kjell Lundahn  Mia Ilola
Mari Mikkola  Ilkka Kallio
Olli Vuorinen  Merja Kantalainen
Folke Öhman  Barbara Heinonen

Hallituksella on vuoden 2005 aikana ollut 10 kokousta 
ja yksi strategiapäivä.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Markku Lehto-
kari.

TILINTARKASTUS

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Matti Kalliolahti 
(Oy Audiator Ab).
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Tuloslaskelma 1.1. 2005–31.12. 2005 

EURO 2005 2004

LIIKEVAIHTO 15 897 390 12 989 129

Liiketoiminnan muut tuotot 60 259 64 872

Materiaalit ja palvelut

     Aineet, tarvikkeet ja tavarat

           Ostot tilikauden aikana -604 492 -463 107

     Ulkopuoliset palvelut -6 242 807 -6 423 949

     Materiaalit ja palvelut yhteensä -6 847 299 -6 887 056

Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot -1 079 756 -1 179 768

     Henkilösivukulut

          Eläkekulut -183 820 -203 069

          Muut henkilösivukulut -67 983 -64 906

     Henkilöstökulut yhteensä -1 331 558 -1 447 744

Poistot ja arvonalentumiset

     Suunnitelman mukaiset poistot -284 089 -389 305

     Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -284 089 -389 305

Liiketoiminnan muut kulut -6 054 542 -5 274 471

LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 440 161 -944 574

Rahoitustuotot ja -kulut

     Muut korko- ja rahoitustuotot 41 492 47 537

     Korkokulut ja muut rahoituskulut -33 407 -23

     Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 8 085 47 514

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 448 246 -897 060

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 448 246 -897 060

Tilinpäätössiirrot

     Poistoeron muutos -15 191 0

Tuloverot -151 258 0

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 281 797 -897 060

TILINPÄÄTÖS LIITETIETOINEEN
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Tase 31.12.2005
EURO 2005 2004

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

   Aineettomat oikeudet 2 361 60 693

   Liikearvo 487 818 650 425

   Muut pitkävaikutteiset menot 0 5 904

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 490 179 717 022

Aineelliset hyödykkeet

   Rakennukset ja rakennelmat

   Omistusrakennukset ja -rakennelmat 900 423 1 471 527

   Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 900 423 1 471 527

   Koneet ja kalusto 26 970 99 444

   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 10 168 0

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 937 561 1 570 971

   PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 427 740 2 287 993

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

   Lyhytaikaiset

     Myyntisaamiset 2 279 237 1 693 170

     Lainasaamiset 295 0

     Muut saamiset 108 624 478 816

     Siirtosaamiset 37 277 127 015

     Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 2 425 434 2 295 000

     Saamiset yhteensä 2 425 434 2 295 000

Rahat ja pankkisaamiset 2 113 801 2 455 954

     VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 539 235 4 750 954

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 966 975 7 038 947

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 973 000 2 728 000

Edellisten tilikausien voitto(tappio) -897 060 0

Tilikauden voitto(tappio) 1 281 797 -897 060

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 357 737 1 830 940

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 15 191 0

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 15 191 0

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

   Lainat rahoituslaitoksilta 226 100 0

   Muut velat 2 103 2 025

   Pitkäaikainen yhteensä 228 203 2 025

Lyhytaikainen

   Lainat rahoituslaitoksilta 26 600 0

   Saadut ennakot 464 573

   Ostovelat 981 988 2 825 970

   Muut velat 1 009 022 720 719

   Siirtovelat 347 769 1 658 719

   Lyhytaikainen yhteensä 2 365 844 5 205 981

   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 594 047 5 208 006

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 966 975 7 038 947
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Rahoituslaskelma 2005

EURO 2005 2004

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 1 448 246 -897 060

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 284 089 389 305

Rahoitustuotot ja -kulut -8 085 -47 514

Käyttöomaisuuden myyntivoitot -7 125

Käyttöomaisuuden myyntitappiot 45 064

Käyttöpääoman muutos:

  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -138 602 -2 251 300

  Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -3 020 681 5 205 981

Maksetut korot ja maksut

Saadut korot 49 661 3 836

Maksetut korot -30 722 -23

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -1 378 155 2 403 226

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 576 164 -2 677 297

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 7 125

Käyttöomaisuuden myyntitappiot -45 064

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 538 225 -2 677 297

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti 245 000 2 728 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 26 600

Pitkäaikaisten lainojen muutos 226 178 2 025

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 497 778 2 730 025

RAHAVAROJEN MUUTOS -342 152 2 455 954

Rahavarat 1.1. 2 455 954

Rahavarat 31.12. 2 113 801 2 455 954
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Liitetiedot 2005
KIRJANPITOASETUKSEN 2 LUVUN MUKAISET LIITETIEDOT 

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (2 §) 

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät 
(KPA 2:2.1,1 ja KPA 2:3.1,3) 

     Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. 

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
(KPA 2:2.1,1 ja KPA 2:3.1,3) 
     Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. 
     Poistosuunnitelma on määretetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon 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  
     
Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin 
(KPA 2:2.1,3) 
     Tilikaudella 2004 esitettiin jäteverot liikevaihtoa pienentävänä eränä. Kirjanpitolautakunnan antaman lausunnon mukaiesti
     jäteverot on vuonna 2005 kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. 
     Tilinpäätöksessä 2005 on vertailutiedot vuodelta 2004 oikaistu siten, että mainutut jäteverot on siirretty liiketoiminnan muihin kuluihin.

Tuloslaskelmaan koskevat liitetiedot (3 §) 2005 2004

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 7 125

Vuokratuotot 15 084 10 198

Palvelutuotot 32 291 43 030

Muut 5 759 11 644

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 60 259 64 872

SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT

Poistot aineettomista oikeuksista 139 25 581

Poistot liikearvosta 162 606 162 606

Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 0 2 746

Poistot rakennuksista ja rakennelmista 120 592 176 890

Poistot koneista ja kalustosta 752 21 482

Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 284 089 389 305

LIIKETOIMINNAN MUIDEN KULUJEN OLENNAISET ERÄT

Vapaaehtoiset henkilösivukulut 63 611 54 611

Toimitilakulut 1 526 897 1 872 345

Ajoneuvokulut 103 030 49 197

Atk-laite ja -ohjelmakulut 62 203 75 306

Muut kone- ja kalustokulut 225 988 150 130

Matkakulut 40 233 30 476

Edustuskulut 8 987 3 796

Muut myyntikulut (jäteverot) 3 451 740 2 495 372

Markkinointikulut 106 426 183 839

Tutkimus- ja kehityskulut 22 395 15 157

Hallintopalvelut 172 897 145 798

Muut hallintopalvelut 222 125 195 744

Muut liikekulut 48 010 2 701

6 054 542 5 274 471

OSINKOTUOTTOJEN, KORKOTUOTTOJEN JA KORKOKULUJEN YHTEISMÄÄRÄT

Muut korko- ja rahoitustuotot 41 492 47 537

Korkokulut ja muut rahoituskulut -33 407 -23

Yhteensä 8 085 47 514
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Käyttöomaisuuden muutokset 2005 2004
Atk-lisenssimaksut

Hankintameno 1.1. 86 274

Lisäykset 2 500 86 274

Vähennykset 86 274

Hankintameno 31.12. 2 500 86 274

Kertyneet poistot 1.1. 25 581

Vähennysten kertyneet poistot 25 581

Tilikauden poistot 139 25 581

Kertyneet poistot 31.12. 139 25 581

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 361 60 693

Liikearvo

Hankintameno 1.1. 813 031

Lisäykset 0 813 031

Hankintameno 31.12. 813 031 813 031

Kertyneet poistot 1.1. 162 606

Tilikauden poistot 162 606 162 606

Kertyneet poistot 31.12. 325 212 162 606

Kirjanpitoarvo 31.12. 487 818 650 425

Muut pitkävaik.menot

Hankintameno 1.1. 8 650

Lisäykset 8 650

Vähennykset 8 650

Hankintameno 31.12. 0 8 650

Kertyneet poistot 1.1. 2 746

Vähennysten kertyneet poistot 2 746

Tilikauden poistot 0 2 746

Kertyneet poistot 31.12. 0 2 746

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 5 904

Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 1 648 417

Lisäykset 1 648 417

Vähennykset 506 810

Hankintameno 31.12. 1 141 607 1 648 417

Kertyneet poistot 1.1. 176 890

Vähennysten kertyneet poistot 56 298

Tilikauden poistot 120 592 176 890

Kertyneet poistot 31.12. 241 183 176 890

Kirjanpitoarvo 31.12. 900 423 1 471 527

Koneet ja laitteet

Hankintameno 1.1. 80 813

Lisäykset 80 813

Vähennykset 79 233

Hankintameno 31.12. 1 580 80 813

Kertyneet poistot 1.1. 13 571

Vähennysten kertyneet poistot 13 544

Tilikauden poistot 316 13 571

Kertyneet poistot 31.12. 342 13 571

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 238 67 242

SELVITYS LIIKEARVON POISTOAJASTA 
(KPA 2:4.1,4)      
   Taseeseen merkitty liikearvo poistetaan 5 vuodessa, koska kokemusperäisesti on arvioitu tuloa tuottavan vaikutuksen kestävän 
   vähin  tään viisi vuotta.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot (4 §)
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Kalusto ja muu irtain

Hankintameno 1.1. 40 114

Lisäykset 26 168 40 114

Vähennykset 40 114

Hankintameno 31.12. 26 168 40 114

Kertyneet poistot 1.1. 7 912

Vähennysten kertyneet poistot 7 912

Tilikauden poistot 436 7 912

Kertyneet poistot 31.12. 436 7 912

Kirjanpitoarvo 31.12. 25 732 32 202

Keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1.

Lisäykset 10 168

Vähennykset  

Hankintameno 31.12. 10 168 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 10 168

Siirtosaamisten olennaiset erät
Lakisäät. vak.maksut 2005 23 095

Vuokramenot 38 236

Muut menoennakot 1 746 14 872

Korkotulot 35 532 43 700

Muut jaksotukset 7 111

Yhteensä 37 277 127 015

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot (5 §)
Oman pääoman erittely

KPA 2:5.1,1)

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 1.1. 2 728 000

Uusmerkintä 245 000 2 728 000

Osakepääoma 31.12. 2 973 000 2 728 000

Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 1.1. -897 060

Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 31.12. -897 060 0

Tilikauden voitto (tappio) 1 281 797 -897 060

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 357 737 1 830 940

Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainenvieras pääoma

(KPA 2:7.1,1-3)

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat 119 700 0

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Palkkamenot 7 845

Lomapalkkamenot 180 347 180 527

Työnantajan pakolliset vak.maksumenot 4 032 2 545

Tuloverot 151 258

Vuokramenot 1 475 647

Muut 4 286

Yhteensä 347 769 1 658 719

2005 2004
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Vakuudet ja vastuusitoumukset (7 §)

VELAT JA NIIDEN VAKUUDET TASE-ERITTÄIN JA VAKUUSLAJEITTAIN

(KPA 2:7.1,1-3)

Vieraan pääoman erittely

Lainat rahoituslaitoksilta

Lainat eläkelaitoksilta

Muut velat

Yhteensä

LEASINGVUOKRASOPIMUSVASTUUT

(KPA 2:7.2,2)

Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät 76 674 76 674

Varsinainen vuokra-aika päättyy 1.1.2008, jolloin sopimuksen kohde on lunas-

tettavissa käypään arvoon.

Vuokran märä on sidottu 6 kuukauden euribor-korkoon.

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

(KPA 2:7.2,4)

Annetut pantit 100 000 0

MUUT TALOUDELLISET VASTUUT, JOITA EI OLE MERKITTY TASEESEEN

(KPA 2:7.2,5)

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä (8 §)

HENKILÖSTÖKULUT SEKÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA 

ERIKSEEN OSAPALKKIOT

HENKILÖSTÖKULUT SEKÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT

Palkat ja palkkiot -1 079 756 -1 179 768

Henkilösivukulut

Eläkekulut -183 820 -203 069

Muut henkilösivukulut -67 983 -64 906

Henkilöstökulut yhteensä -1 331 558 -1 447 744

Em. Henkilöstökulut sisältävät alla mainitut hallituksen ja toimitusjohtajan 

palkat ja palkkiot

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT JA ERIKSEEN OSAPALKKIOT

(KPA 2:8.2,1)

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat/korvaukset 84 505 114 587

Hallituksen ja toimitusjohtajan osapalkkiot

Osakeyhtiölain 11 luvun mukaiset liitetiedot

LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA

(OYL 12:2, Kilan yleisohje 20.4.1998 kohta 4.4)

Edellisten tilikausien voitto -897 060

Tilikauden voitto/tappio 1 281 797

Yhteensä 384 737

    

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiö on vuokrannut liiketoimintaansa varten 30 vuodeksi Turun kaupungilta Topinojan kaatopaikan, 
Paraisten kaupungilta Rauhalan kaatopaikan sekä Raision ja Naantalin kaupungeilta ja Maskun kunnalta Isosuon kaatopaikan.
Vuokraa alueista ja rakennelmista meksetaan vuokranantajille yhteensä 529 497 euroa/vuosi + alv 22 %.
Vuokranantajat ovat sitoutuneet kaatopaikka-alueiden peittämiseen ja muuhun jälkihoitoon, tästä yhtiö suorittaa vuosittain tarkas-
tettavaa maksua vuokranantajille yhteensä 1 000 000 euroa + alv 22 %.

2005 2004

Velan määrä    Annetut pantit    Annetut kiinnitykset    Muut vakuudet   Vakuudet yhteensä

252 700

2 341 347

2 594  047

300 000

300 000

300 000

300 000

Yhtiön palveluksessa koko vuoden aikana oli 45 henkilöä:
- Vakituisessa työsuhteessa oli 33,5 henkilöä (sis. toimitusjohtajan)
- Määräaikaisessa työsuhteessa oli 8 henkilöä (2 äitiysloma- ja hoitovapaasijaista ja 6 lyhyempiaikaista vuosilomasijaista)  
- Hallinnossa oli 4 henkilöä (hallituksen puheenjohtaja 1, 2 varapuheenjohtajaa ja 1 hallituksen sihteeri)   
- Yhtiön palveluksessa olleissa 20 on naisia ja 25 miehiä.
- Rauhalan jäteaseman vastaanotto siirtyy v. 2006 alusta oman henkilökunnan hoidettavaksi. Tätä toimintaa varten palkattiin 2 uutta 
jäteasemanhoitajaa
- Työsuhteessa olevan henkilökunnan keski-ikä vuonna 2005 oli 46,1 vuotta.  

2006 2007
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Tilinpäätöksen allekirjoitus   

 
 Turussa 7.3. 2006

 Piki Kettinen (puheenjohtaja)

 Arto Jokinen (varapuheenjohtaja)

 Markku Lehtokari (toimitusjohtaja)

 Ilkka Laaksonen (hallituksen jäsen)

 Janne Aso (hallituksen jäsen)

 Sirkku Asumaa (hallituksen jäsen)

Tilintarkastuskertomus
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE

Olen tarkastanut Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hal-
linnon tilikaudelta 1.1. – 31.12. 2005. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen 
perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhtiön hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa 
sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon 
tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyh-
tiölain säännösten perusteella.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja 
toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös 
voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani 
tilikaudelta. Hallituksen esitys voiton käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Turussa 22.3. 2006

 Matti Kalliolahti
 KH, JHTT
 Oy Audiator Ab

Kjell Lundahn (hallituksen jäsen)

Jaana Gustafsson (hallituksen jäsen)

Mirja-Leena Hovirinta (hallituksen jäsen)

Antero Jaskari (hallituksen jäsen)

Folke Öhman (hallituksen jäsen)

Pasi Vänttinen (hallituksen varajäsen)
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Ammoniumtyppi, NH4-N
Heikentää veden hajua ja makua. Eräs veden likaantumisin-
dikaattoreista.

Biojäte
Kompostoituva, biologisesti hajoava jäte.

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

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

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

Erityisjäte
Jäte, joka vaatii erityistoimia esim. peittämisen kaatopaikalla, 
mutta joka ei ole ongelmajäte.

Hajakuormitus
Muualta kuin tarkoitetusta päästökohdista aiheutuva pääs-
tö. 

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

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

Hyötyjäte
Jäte, joka voidaan hyödyntää kierrättämällä.

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

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 verrattu-
na. 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.

LYHENTEET JA KÄSITTEET

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

Ongelmajäte
Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aihe-
uttaa 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 il-
maan tai veteen.

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 happa-
moitumista.

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

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

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.

Yhdyskuntajäte
Yleisnimitys asumisessa syntyneelle ja siihen
rinnastettavalle muun toiminnan jätteelle.

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.

Lyhenteet

kg/d  = kilogrammaa vuorokaudessa
t/a = tonnia vuodessa eli 1000 kg vuodessa
mg = 0,001 g
µg = 0,000 001 g
GWh = 1000 MWh
MWh = 1000 kWh



44
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

Turun Seudun Jätehuolto Oy
Ajurinkatu 2, 3.krs, 20100 TURKU
Puhelin 020 728 2100, faksi 020 728 2109
Jäteneuvonta 020 728 2110
jateneuvonta@tsj.fi    www.tsj.fi 


