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Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon orga-

nisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita vuonna 2009 ovat 

seudun 14 kuntaa: Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Marttila, Masku, 

Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki ja Turku. 

Omistajilla on yhteinen tavoite: puhtaampi elinympäristö kaikille seudun 

asukkaille nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaitamme ovat toimialueen noin 

318 500 asukasta sekä alueen yritykset. Toimimme kiinteässä yhteistyössä 

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 [Paino] Finepress Oy [Kannen kuvassa] Kiertokulun tuotteita. Kiertokulku on Mikko Laakson Leafi n vanhalla ma-
keistehtaalla keväällä 2008 aloittanut yritys, joka valmistaa ekologisia tuotteita kierrätysmateriaalista.

Palautetta tästä vuosikertomuksesta voitte antaa sähköpostilla paivi.mikkola@tsj.fi 
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Turun seudun kuntien vuoden 2002 jätepolitiikassa asetet-
tiin yhdyskuntajätteen hyötykäytön tavoitteeksi valtakun-
nallinen jätteiden hyödyntämistavoite 70 %. Tämä hyöty-
käyttötavoitteen kirjasi myös Turun Seu-
dun Jätehuolto Oy päämääräkseen yhtiö 
aloittaessa toimintansa vuoden 2004 
alussa. 

Silloisen lainsäädännön mukaan 
kunnat olivat vastuussa koko yhdys-
kuntajätevirrasta, jota tuohon aikaan 
syntyi alueella vuodessa noin 200 000 
tonnia. Tästä määrästä materiaalikier-
rätykseen meni noin 50 000 tonnia 
ja energiahyötykäyttöön saman verran. 
Hyötykäyttöaste oli vajaa 50 %. Ener-
giahyötykäyttöön kelpaavaa jätettä ar-
vioitiin syntyvän noin 150 000 tonnia
vuodessa. Elinkeinoelämän jätevirtojen
oletettiin osittain kulkeutuvan kun-
nallisten järjestelmien ulkopuolelle ja
hyötykäyttöratkaisu kilpailutettiin 120 000
 vuotuiselle tonnille. 

Kasvavien kustannusten paineessa yritykset ovat pysty-
neet selvästi pienentämään syntyvän jätteen määrää. Myös 
yrityselämän rakennemuutos on todennäköisesti vaikutta-
nut yritysjätteen määrään vähentävästi. Yritysjätehuollon 
kentälle tuli useita uusia toimijoita. Vuoden 2007 jätelain 
osauudistuksessa säädettiin yritysten jäte kokonaan niitten 
omalle vastuulle, mikä erityisesti paransi alalle tulevien toi-
mintamahdollisuuksia. Turun seudun kuntien erityinen halu 
kehittää materiaalikierrätyksen mahdollisuuksia on johtanut 
huomattavan korkeaan kierrätysasteeseen. Turun Seudun 
Jätehuollon osalta tämä kaikki on johtanut käsiteltävän jäte-
määrän merkittävään pienenemiseen. Myös tuottajavastuun 
lisäämisellä on ollut oma vaikutuksensa.

Materiaalihyötykäytön lisääntyminen ja yritysjätehuollon 
eriytyminen on johtanut siihen, että 70 %:n hyötykäyttöas-
te on todennäköisesti saavutettu jo vuonna 2008. Tarkkoja 
lukuja on vaikea laskea, koska hyödynnettävien materiaa-
lien virrat eivät kokonaisuudessaan kulje Turun Seudun Jä-
tehuollon kautta.  

Jos siis verrataan nykytilannetta lähtötilanteeseen, voi-
daan sanoa, että jätteen synnyn ehkäisyssä ja hyötykäyttöta-
voitteen saavuttamisessa on onnistuttu. Muitten toimijoiden 
jätemääristä ja hyötykäyttöasteista Turun Seudun Jätehuol-
lolla ei ole tietoja, mutta olettaa sopii, että hyötykäyttöas-
teet ovat sielläkin jätteen energiahyötykäytön takia korke-
at. Yhteistuloksessakin valtakunnallisen jätesuunnitelman 
tavoite on Turun seudulla varmasti ylitetty.

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 
asettaa asumisen jätteen materiaalikierrätysprosentin 50:een 
ja energiahyötykäytön 30 %:iin. Loppusijoitettavaksi sai-

si siis päätyä vain 20 %. Kaatopaikalle loppusijoitettavan 
jätteen määrän vähentäminen 20 %:iin asumisen jätteen 
osalta onnistunee jo piankin. Materiaalikierrätysprosentin 

nostaminen nykyisestä noin 40 %:sta 50 %:iin edellyttää 
kotitalouksien biojätteen erittäin tehokasta erilliskeräystä. 
Biojätteen siirtäminen energiahyötykäytöstä kasvinviljely-
käyttöön edellyttää huomattavaa tutkimuspanosta ja huo-
mattavia investointeja käsittelyketjuun. Turun Seudun Jäte-
huolto on mukana rahoittamassa alan tutkimusta.

Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on se, että 
jätteen energiahyötykäyttö Turun seudulla jatkuu. Turun 
kaupunki pyrkii takaamaan Orikedon nykyisen jätteenpolt-
tolaitoksen toiminnan jatkumisen investoimalla savukaasu-
jen puhdistukseen.  Kestävä ratkaisu edellyttää kuitenkin 
uuden jätevoimalan rakentamista lähitulevaisuudessa.

Yhtiömme on toiminut viisi vuotta. Eteenpäin on pon-
nisteltu ja tavoitteiden saavuttamiseen voidaan olla tyyty-
väisiä. Taloustutkimus Oy:n tekemässä haastattelututkimuk-
sessa yhtiömme saa asukkaitten luottamuksen. Tekemämme 
neuvontatyö on onnistunut. Asukkaat kokevat saavansa riit-
tävästi neuvontaa ja neuvonta saadaan suurimmaksi osaksi 
Turun Seudun Jätehuollolta. Asiakaslehtemme on tunnettu 
ja tunnustettu. Asiakaspalvelumme ollaan yleisesti tyytyväi-
siä. Erityistä kiitosta saavat jäteasemamme. 

Kiitän koko henkilökuntaamme tavoitteiden saavutta-
misesta. Laajan kontaktipinnan hoitaminen yhteistyökump-
paneihin on kehittynyt hyvin. Erityisesti haluan esittää asia-
kaspinnassa toimiville henkilöille kiitokset asiakaspalvelun 
erinomaisesta hoitamisesta.      

Turussa 23.4.2009
Markku Lehtokari  

Tavoitteiden toteutuminen on lähellä – 
kestävät ratkaisut viipyvät
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TOIMINNALLINEN ORGANISAATIO 2009

Yhtiön hallitus

Johtaminen

Hallitus ja toimitusjohtaja muodostavat yhtiön toimivan joh-
don. Omistajakunnat valvovat yhtiötä yhtiökokouksessa. Yhtiö-
kokous muun muassa vahvistaa yhtiön talousarvion. Yhtiön 
hallituksessa on 13 yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Halli-

Toimitusjohtaja
Markku Lehtokari

Hallintopäällikkö
Arja Tuokko

Yhteyspäällikkö
Päivi Mikkola

Kehityspäällikkö
Kalle Karsten

Yrityspalvelut
Palvelupäällikkö

Juha Hämäläinen

• Hallintosihteeri 
• Palvelusihteeri
• Aluesuunnittelija
• Jätehuoltomestari
• Asiakaspalvelu-
   vastaava
• Asiakaspalvelun 
   rekisterivastaava
• Asiakaspalvelu-
   sihteerit

• Tiedottaja

• Neuvoja

• Kehitysinsinööri
• Tuotanto-
   suunnittelija

• Palveluvastaava
• Myynti-
   neuvottelija
• Yrityspalvelu-
   sihteeri

• Jäteaseman-
   hoitajat
• Työkoneen-
   kuljettajat

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n hallitus toimihenkilöineen. Kuvassa ylhäältä vasemmalta hallituksen jäsenet Matti Schrey ja 
Erkki A. Hietanen, toimitusjohtaja Markku Lehtokari, hallituksen jäsenet Olli Vuorinen ja Antero Jaskari, hallituksen sihteeri 
Ari-Pekka Korhonen sekä hallituksen jäsenet Mari Mikkola ja Folke Öhman. Edessä vasemmalta hallintopäällikkö Arja Tuok-
ko, hallituksen jäsen Ilkka Laaksonen, hallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni sekä hallituksen jäsenet Elina Rantanen, Kjell 
Lundahn ja Mirja Hovirinta. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsen Marjukka Karttunen ja varapuheenjohtaja Arto Jokinen.

tuksen puheenjohtaja on Olli A. Manni. Hallituksen sihteeri 
on Ari-Pekka Korhonen ja esittelijä toimitusjohtaja Markku 
Lehtokari. 
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Strategiatyö 

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toiminta-ajatuksena on 
hoitaa jätehuolto- ja neuvontapalveluja asiantuntevasti, 
keskitetysti ja tehokkaasti siten, että saavutetaan seudun 
asukkaita ja yrityksiä hyödyttävää palvelutason ja tuotta-
vuuden nousua. Samalla omistajakuntien kilpailukyky ja 
ympäristönsuojelun taso paranevat. 

Jätehuollon kehittämistä ohjaavat yhtiön perustajakun-
tien vuonna 2002 hyväksymät Turun seudun kuntien jäte-
politiikka ja seudun jätehuoltostrategia. 

Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Omistaja-
kunnat valvovat yhtiötä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous 
muun muassa vahvistaa yhtiön talousarvion. Toimiva johto 
päivittää yhtiön strategiaa jatkuvasti vuosikelloperiaatteella. 
Yhtiön visiona on jätehuollon huipputason osaamiskeskus, 
joka muodostetaan laajentamalla asiakaspohjaa ja yhteis-
työtä muiden alan osaajien kanssa.

Talousarvion laatimisen yhteydessä yhtiön strategia 
jalkautetaan strategisiksi päätöksiksi. Strategisia työkaluja 
ovat esimerkiksi liiketoimintaympäristön muutosten jatku-
va analyysi, tasapainotetun mittariston avulla tapahtuva 
toiminnan suunnittelu ja resurssien kohdentaminen sekä 
talouden tasapainotukseen tähtäävä viisivuotisbudjetoin-
ti. Tasapainotettu mittaristo perustuu oppimisen näkökul-
maan, josta sitten johdetaan tehokkaat ja joustavat sisäiset 
prosessit, terve talous ja lopuksi saavutetaan tyytyväiset asi-
akkaat ja sidosryhmät. 

STRATEGIAN TARKASTELUN NÄKÖKULMAT:

• Asiakas- ja sidosryhmänäkökulma

• Taloudellinen näkökulma

• Sisäisten prosessien näkökulma

• Oppimisen ja kasvun näkökulma

YHTIÖN YHTEISET ARVOT OVAT:

• Palveluhenkisyys ja asiakaslähtöisyys

• Osaamisen kehittäminen

• Esimerkillisyys ympäristöasioissa

• Yhteiskuntavastuu

Yhtiön päämäärät ovat: 

• Aikaansaada kulutustottumuksien muutoksia jätteen

 synnyn vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi.

• Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöä lisätään 70 %:iin.

• Kaatopaikkakelpoisen erityisjätteen turvallista loppu-

 sijoituskapasiteettia ylläpidetään.

• Korkea palvelutaso tuotetaan tehokkaasti.

 

Yrityspalvelun tavoitteet vuodelle 2008 olivat:

• Markkina-asemaa vahvistetaan yritysjätehuollon 

 kokonaispalvelujen vastuullisena tarjoajana

• Yrityspalvelu toimii avoimilla markkinoilla eikä 

 yrityspalvelun hintoja subventoida

• Yrityspalvelun kirjanpito eriytetään lakisääteisen 

 jätehuollon kirjanpidosta

• Selvitetään yrityspalvelun yhtiöittämistä

Lakisääteisen jätehuollon tavoitteet vuodelle 
2008 olivat:

• TSME sopimusta jatketaan ja muokataan

• Jätehuoltoa tehostetaan kattavan kiinteistörekisterin

 avulla

• Haja-asutuksen ja vapaa-ajan asumisen jätehuollon

 palvelutasoa kehitetään

• Julkisen hallinnon kiinteistöjen jätehuoltopalvelutasoa

 kehitetään

• Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen palvelutasoa

 kehitetään

• Yhtiön toimintamahdollisuuksia parannetaan laatimalla

 ja toteuttamalla yhteysstrategia

• Kaatopaikkojen ympäristönsuojelua tehostetaan

• Johtamisjärjestelmää kehitetään
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Talous ja toiminta lyhyesti

Talousarvion laadinnan yhteydessä vahvistetaan yhtiön pää-
määrät ja asetetaan tavoitteet suunnitteluvuodelle. Yhtiön 

mitattavissa olevat päämäärät ovat toteutumisuralla. Budjetin 
tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin. Liikevaihto kasvoi 
hiukan, 0,8 % edellisestä vuodesta. Yhtiön tulos heikkeni 
edelliseen vuoteen verrattuna, mutta oli budjetoidun tavoit-
teen mukainen. 

Yhtiön tuotoista 76 % kertyi jätteenkäsittelymaksuista. 

Loppuosa koostui muun muassa hyötyjätteiden ja kaatopaik-

kakaasun myynnistä sekä kuljetusmaksuista. 

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA EDISTYTTIIN 

Päämäärien mukaisessa toiminnassa ja toimintavuodelle ase-
tetuissa tavoitteissa on edistytty hyvin. Jätteiden synnyn eh-
käiseminen on aloitusteemana mukana lähes kaikissa neu-
vontatilanteissa. Jätteen synnyn ehkäisyn ja luonnonvarojen 
kestävän käytön puolesta kampanjoitiin vuoden vaihteissa 

”Tee modernimpi uudenvuodenlupaus” -radiokampanjalla 

ja kevään nuukuusviikolla. Loppuvuodesta otettiin käyttöön 
”Loskatar ja sen seitsemän sortin tavarat” -näytelmä ja tehtä-
väkirjanen. Kestävään elämäntapaan tähtäävän Kelaa! -han-
ke käynnistyi maaliskuussa. Kolmivuotisen Kelaa! -hankkeen 

päätoteuttaja on kestävän kehityksen ja energia-asioiden 

palvelukeskus Valonia. Turun Seudun Jätehuolto Oy on yk-
si hankeen omarahoittajista, hanke on EU:n EAKR- hanke-
rahoituksen piirissä. 

Lajittelun tehostamiseen tähtäävää neuvontaa on suun-

nattu erityisesti Turun länsipuolen kuntiin ja Länsi-Turunmaalle, 

jotka siirtyivät vuoden 2009 alussa polttokelpoisen jätteen 
ja kaatopaikkajätteen erilliskeräyksiin. Koululaisille tarjotut 
jätehuollon kiertoajelut kohdistettiin myös uuden lajittelun 
aloittavalle alueelle. Koko TSJ:n toiminta-alueella voimassa 
olevia lajitteluohjeita välitetään jokaiseen kotiin kaksi kertaa 

vuodessa Entisestä Enemmän -lehdessä. Lehti julkaistaan suo-
meksi ja ruotsiksi. 

TSJ:n uudistetut verkkosivut avattiin loppuvuodesta. Verk-

kopalvelua kehitettiin sidosryhmille tehtyjen käyttäjäkyselyjen 
pohjalta. Suomen- ja ruotsinkielisten sivujen oheen avattiin 

uusi englanninkielinen, tiivistetty sivusto. Verkkopalvelun 

tietosisältö kasvoi muun muassa kierrätyspisteiden sijaintien 
karttahakupalvelulla. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen 
asiakaspalvelua tehostettiin sähköisten liittymis- ja muutos-
lomakkeiden avulla. Myös palautteiden antomahdollisuuksia 
selkeytettiin entisestään. 

Sidosryhmäsuhteiden kehittämistä pohjustettiin vuoden 

aikana kuntapäättäjille osoitetuilla mielipidekartoituksella. 
Mielipiteitä ja odotuksia TSJ:n toiminnasta ja viestinnästä ky-
syttiin kuuden suurimman kunnan kunnanhallitusten sekä 
ympäristönsuojelu- ja teknisten lautakuntien jäseniltä. Sa-
malla kysyttiin mielipiteitä kuntien vuonna 2002 tekemien 
jätepoliittisten ja –strategisten linjausten osuvuudesta ja to-
teutumisesta. Sidosryhmäsuhteiden kehittämistä jatketaan ja 
yhteysstrategian laadintaa laajennetaan muihin sidosryhmiin 
vuonna 2009.

Keskitetysti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa on vuoden 

2008 aikana tehty merkittävää kehitystyötä asiakaspalvelun ja 
sähköisen tiedonkulun parantamisessa. Asiakaspalvelun kehi-

tystyö aloitettiin vuoden loppupuoliskolla ja kehitystyötä jatke-
taan edelleen. Kuljetusurakoitsijoiden kanssa otettiin käyttöön 

yhteinen tietokantaohjelma sekä ajonohjausjärjestelmä.  
Kierrätyspisteitä on uudistettu vuosina 2006–2008 yh-

teensä 100 kohteessa Kaarinassa, Naantalissa, Vahdolla, Mas-

kussa, Paraisilla ja Raisiossa. Pisteet toteutetaan pääasiassa 
maanalaisilla keräysastioilla. Jokaisessa kierrätyspisteessä on 

astiat lasille, metallille ja paperille.  Kartonginkeräysastioita on 
kuntien kierrätyspisteiden yhteydessä n. 70 kappaletta.

Topinojan jätekeskuksen laajennusalueen ensimmäinen 
vaihe otettiin käyttöön 1.11.2007. Vuonna 2008 toteutettiin 

laajennusta edelleen 1,5 ha. Alue otettiin käyttöön elokuussa 
2008. Rauhalan jäteaseman ympäristönsuojelun tasoa paran-
nettiin uudella suotovesien tasausaltaalla ja pumppaamolla.

Yrityspalvelujen kirjanpito eriytettiin sisäisessä laskennas-
sa lakisääteisistä tehtävistä. Laskenta osoittaa, että toiminta 
tuotti selvästi voittoa. Yrityspalvelujen palvelutarjontaa lisät-
tiin kohdentamalla uusien palvelutuotteiden markkinointia 
strategian päivityksen yhteydessä ravitsemusliikkeisiin ja päi-
vittäistavarakauppoihin.

■  Jätteenkäsittelymaksut
■  Hyötyjätetulot
■  Muut tulot 
■  Jätteenkuljetusmaksut
■  Kompostointikentän tulot

TUOTOT TULOLAJEITTAIN

76 %

8 %

8 %

5 % 3 %
KULUT MENOLAJEITTAIN

■  Ulkopuoliset palvelut
■  Liiketoiminnan muut kulut
       (jätevero vähennetty) 
■  Jäteverot 
■  Henkilöstömenot 
■  Aineet ja tarvikkeet 
■  Poistot

49 %

17 %

13 %

11 %

6 % 4 %

KESKEISET TALOUDEN 
TUNNUSLUVUT 2008  2007  2006

Liikevaihto, euroa 17 034 927   16 900 448  15 383 783 
Liikevoitto, euroa 447 481  1 153 692  822 263 
Liikevoiton osuus liikevaihdosta, %  2,6 6,8  5,3 
Voitto, euroa  188 106  877 857 743 290
Voiton osuus liikevaihdosta, %  1,1  5,2  4,8
Oman pääoman tuotto, %  8,0  19,6  16,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %  7,2  22,2  22,6  
Omavaraisuusaste, %  58,6  53,8  58,8
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin  42  40,5  38
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Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) on kuntien omistama 
jätehuolto- ja -neuvontapalveluja tuottava yhtiö. Yhtiön 
perustivat marraskuussa 2003 kahdeksan Turun seudun 
kuntaa: Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Masku, Parainen, 
Lieto ja Piikkiö. TSJ muodostettiin alueella aiemmin toimi-
neista Turun jätelaitoksesta, Lounaisrannikon jätehuollosta 
ja Paraisten jätelaitoksesta. Operatiivinen toiminta aloitet-
tiin 1.1.2004. Suunnattu osakeanti muille seudun kunnille 
toteutettiin vuonna 2005. Vuonna 2008 osakaskuntia oli 
21. Kuntauudistusten myötä osakaskuntien lukumäärä on 
14 vuoden 2009 alusta lähtien.

TSJ hoitaa toimialueensa jätehuollon organisointi-, kä-
sittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön asiakkaita ovat kaikki 
alueen asukkaat, julkiset laitokset ja toiminnot sekä jätteitä 
kuljettavat jätehuoltoyritykset. Yhtiön yrityspalvelut tarjoa-
vat lisäksi jätehuollon kokonaisratkaisuja toimialueen teol-
lisuudelle, kaupalle sekä muille yrityksille. 

Yhtiön osakaskunnissa asui vuoden 2008 lopussa 
318 500 asukasta. Kotitalouksia oli noin 170 000 ja vapaa-
ajan asuntoja noin 13 700. Toiminta-alueen maapinta-
ala oli 3 050 km2 ja kokonaispinta-ala 3 772 km2. Noin 
10 prosenttia väestöstä asuu haja-asutusalueella. 

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

TSJ:N TOIMIALUE VUONNA 2009

Yhtiö hoitaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuu-
dessa kunnassa.

Kunta asukkaat asukkaat TSJ:n   %
  2007/2008 2008/2009 osakkeet kpl -osuus

Askainen 959 

Aura 3 823 3852 23 1

Kaarina 22 526 30 347 456 15

Lemu 1 762 

Lieto 15 607 15 772 120 4

Marttila 2 035 2 030 13 0,4

Masku 6 372 9 383 54 2

Merimasku 1 620 

Mynämäki 8 031 8 026 52 2

Naantali 14 109 18 391 319 11

Nousiainen 4 763 4 809 28 1

Parainen/

Länsi-Turunmaa 12 160 12 192* 300 10

Piikkiö 7 402 

Pöytyä/ei Ylänettä 6 291 6 283* 40 1

Raisio 24 077 24 147 569 19

Rusko 3 842 5 758 36 1

Rymättylä 2 130 

Tarvasjoki 1 942 1 941 13 0,4

Turku 175 286 175 582 950 32

Vahto 1 882 

Velkua 258      

TSJ 316 877 318 513 2 973 100
    
Lähde: Väestörekisterikeskus ja TSJ

* Laskennallinen arvio 2008/2009 ja 2007/2008 tilastoista
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TIETOTEKNIIKKA KUNTOON

Yhtiön IT-strategian laatiminen aloitettiin vuonna 2008. 
Yhtiö hankki käyttöönsä asiakashallintajärjestelmän, jota 
hyödynnetään yrityspalveluissa ja asiakaspalautteiden kä-
sittelyssä. Asiakashallintajärjestelmää ja sähköposteja varten 
hankittiin erilliset palvelimet. Uudet laitteet ovat palvelutoi-
mittajan palvelintiloissa. 

Yhtiön tietoverkkojärjestelmä vaihdettiin suljetuksi 
MPLS-verkoksi.  Palvelulla yhdistetään yrityksen eri toimi-
pisteiden lähiverkot tietoturvalliseksi yritysverkoksi. Uu-
si tekniikka mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja yrityksen 
tietotarpeiden hoitamiseen, esimerkiksi eri liikennelajien 
priorisoinnin.  

Uudistettu vaakaohjelma on asennettu kaikille jäte-
asemille. Ohjelmassa on vielä puutteita ja sen tuotantokäyt-
töön ottaminen siirtyy vuoden 2009 puolelle.

 
TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 
LOPPUSUORALLA

Yhtiön toimintajärjestelmän keskeiset elementit, jäteasemi-
en käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä pelastussuunnitelmat, 
valmistuivat ja niiden koulutus henkilökunnalle aloitettiin. 
Toimintajärjestelmän sertifi ointi on suunniteltu toteutetta-
vaksi vuonna 2009.

Topinojan alueen ympäristöliiketoiminnan kehittämistä 
alueen yritysten yhteistyönä jatkettiin järjestämällä yhteis-
työssä Turun kaupungin kanssa ”Topinpuisto”-seminaari.

JÄTTEENKULJETUKSEN ASIAKASPALVELU KEHITTYI

Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen asiakaspalve-
lun kehittämistä jatkettiin vuonna 2008. Asiakastiedotusta 
kohdennettiin aiempaa tarkemmin. Asiakaskirjeitä lähetet-
tiin muun muassa aluekeräyspisteverkoston uudistuksesta 
Paraisilla, ajoreittien muutoksista Raisiossa sekä kaatopaik-
kajätteen erilliskeräyksen alkamisesta taloyhtiöillä.

Yhtiön verkkosivujen uudistuksessa jätteenkuljetukselle 
saatiin selkeä oma kokonaisuus, josta löytyy tietoa jätteen-
kuljetuksen järjestämisestä eri kunnissa. Samalla otettiin 
käyttöön sähköiset palvelulomakkeet, joiden avulla voi liit-
tyä jätteenkuljetukseen tai muuttaa asiakastietoja kätevästi, 
silloin kuin itselle parhaiten sopii.

JHLWin ajonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 
aikana lähes koko keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuk-
sen alueella. Järjestelmä on internetsovellus, joka hyödyntää 
GPS-paikannusta. Kuljetusurakoitsija pääsee tietokantaan 
web-yhteyden kautta ja jätteenkuljetusautoon on GPRS-
yhteys. Ajoreitti ja jo tehdyt astiatyhjennykset nähdään 
kartalla. TSJ:n asiakaspalvelu voi nyt seurata reaaliaikaisesti 
jäteautojen kulkua ja jäteastioiden tyhjennystilannetta. Tie-
donkulku asiakkaan, TSJ:n ja jäteauton kuljettajan välillä on 
nopeutunut merkittävästi.

Jäteautonkuljettajat ovat olleet 
tyytyväisiä ajonohjausjärjestel-
mään.
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Jätteiden keräys ja kuljetus
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KUNNAN JÄRJESTÄMÄ ELI 
KESKITETYSTI KILPAILUTETTU 
JÄTTEENKULJETUS 2008 

11 kuntaa (6 kuntaa v. 2009)
ja 66 600 asukasta 
sekajätteen astiatyhjennyksiä 405 368 kpl 
hyötyjätteiden astiatyhjennyksiä 14 939 kpl

Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen 
urakoitsijoina toimivat: 
•  Lassila & Tikanoja Oy
•  Varsinais-Suomen Jätehuolto Oy
•  Sita Finland Oy

Saaristossa oli käytössä 30 kpl sekajätteiden aluekeräyspisteitä, 
maksavia asiakkaita pisteillä oli 4 001.

YHDYSKUNTAJÄTTEET 

Vuonna 2008 Turun seudulla oli käytössä kunnan järjestä-
mä jätteenkuljetus yhdessätoista kunnassa. Turun Seudun 
Jätehuolto hoitaa niissä jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu- 
ja laskutustehtävät sekä kilpailuttaa jätteenkuljetusurakat 
määräajoin. Muissa TSJ:n toimialueen kunnissa on sopi-
musperusteinen kuljetusjärjestelmä, eli kiinteistöt kilpailut-
tivat itse jätteenkuljetusyritykset. Keskitetysti kilpailutetun 
jätteenkuljetuksen piirissä oli vuoden 2008 lopussa noin 
66 600 asukasta. 

Sekajätteen aluekeräyspisteitä oli Rymättylässä, Me-
rimaskussa, Velkualla, Askaisissa, Naantalissa, Maskussa 
sekä Paraisilla yhteensä noin 30 kpl. Aluekeräyspisteet on 
tarkoitettu pääsääntöisesti vapaa-ajankiinteistöjen sekä vai-
keiden yhteyksien päässä olevien vakituisten asuinkiinteis-
töjen käyttöön.

KIINTEISTÖKOHTAISET HYÖTYJÄTTEIDEN KERÄYKSET

Turun seudun kuntien jätehuoltomääräyksiä yhtenäistettiin 
vuoden 2007 alusta. Lasin ja metallin erilliskeräykset tulee 
järjestää kaikkiin kerrostaloihin ja rivitaloihin, kun kiinteis-
töllä on 4 huoneistoa tai enemmän. Kaupunkikunnissa on 
20-huoneiston ja siitä suuremmille kiinteistöillä myös ke-
räyskartongin keräys. Keräyspaperin keräys on järjestetty 
jätelainsäädännön pohjalta käytännössä kaikissa rivitaloissa 
ja kerrostaloissa. 

Vuoden 2007 alusta parannettiin myös Orikedon jät-
teenpolttolaitokselle ohjattavan jätteen polttokelpoisuutta 
kaatopaikkajätteen erilliskeräyksellä. Alkuvaiheessa tarkem-
man lajittelun piiriin tulivat Turun, Kaarinan ja Auranmaan 
kunnat Muut seudun kunnat tulivat polttokelpoisen jät-
teen ja kaatopaikkajätteen erilliskeräysten piiriin vuoden 
2009 alusta. 

Myös muiden kuin asuinkiinteistöjen erilliskeräysvel-

voitteet yhtenäistyivät vuoden 2007 alusta. Hyötykäyttöön 
sopivat materiaalit tulee kerätä niillä erilleen, jos materiaalia 
syntyy yli 10 kg viikossa. Useimmissa kunnissa biojätteen 
erilliskeräys tuli velvoitteeksi suurkeittiöille ja kaupoille, joilla 
syntyy biojätettä yli 100 litraa viikossa. 

TÄYDENTÄVÄ HYÖTYJÄTEHUOLTO 

Yhtiön hoidossa on pientaloasukkaiden käyttöön tarkoitet-
tuja kierrätyspisteitä noin 250 kappaletta. Kaikissa näistä 
pisteistä kerätään pienmetallia, keräyslasia ja keräyspaperia. 
Kartonginkeräystä oli toimintavuonna 76 pisteessä. Paris-
tonkeräyslaatikoita kunnissa oli yhteensä noin 350 kappa-
letta, joista 250 oli hyötyjätepisteiden yhteydessä.

Täydentävän hyötyjätehuollon kehitystyö aloitettiin 
syksyllä 2006. Kehitystyön tavoitteena on luoda toiminta-
alueen pientaloasukkaille siisti, toimiva ja helposti saavu-
tettava hyötyjätteiden keräysverkosto. Vuosien 2006–2008 
aikana kierrätyspisteiden uudistus on toteutettu Kaarinas-
sa, Naantalissa, Vahdolla, Raisiossa, Paraisilla ja Maskussa. 
Kierrätyspisteitä on uudistettu yhteensä 101 kpl. Uudistus-
työt jatkuvat. 

Vähintään neljän huoneiston kiinteistöillä on oltava keräysastiat 
metallille ja lasille. Keräyskartonkiastia tulee olla 20 huoneistos-
ta alkaen. 
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TSJ:N HOIDOSSA 20 KUNNAN KIERRÄTYSPISTEET, EI TURKU:  

•  250 kpl kierrätyspisteitä, joissa pienmetalli, keräyslasi ja -paperi
•  76 kpl kartonginkeräyspistettä
•  350 kpl paristonkeräysastiaa (poistuivat huhtikuussa 2009)

Kustannukset: 
•  Kokonaiskustannukset 204 000 euroa, 
    eli 0,64 euroa/asukas.  
•  Siivouksen osuus 28 % kustannuksista.  
 
TURUSSA
•  210 kpl kierrätyspisteitä, joissa pienmetalli, 
    keräyslasi ja -paperi.
Turun kierrätyspisteet siirtyvät TSJ:n hoitoon syyskuussa 2009. 

ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT: 
•  Jäteasemat 3 kpl, kaikki ongelmajätteet 
•  Ekotorit ja kierrätyskeskukset 5 kpl, ei lääkkeitä 
•  Apteekit 41 kpl, vain lääkkeet ja kuumemittarit 
•  Terveyskeskus 1 kpl, vain lääkkeet ja kuumemittarit 

KIERTÄVÄ ONGELMAJÄTEKERÄYS: 
• Yrjö Ympäristöauto, 175 kiertopäivää kunnissa 

Kotitalouksien tavanomaisia ongelmajätteitä 
vastaanotettiin yhteensä

2007 2008  
578 tonnia eli 1,8 kg/asukas 467 tonnia eli 1,5 kg/asukas

Akkujen tuottajavastuu vähensi ongelmajätekertymää edellisestä vuodes-
ta noin 100 tonnia. 
 
Ongelmajätekustannukset
2007 2008 
491 200 euroa eli 466 780 euroa eli
1,6 euroa/asukas 1,5 euroa/asukas

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUA VASTAANOTETTIIN 
TSJ:N YLLÄPITÄMISSÄ VASTAANOTOISSA 

2007 2008 
2 275 tonnia eli  2 286 tonnia eli
7,2 kg/asukas 7,2 kg/asukas

ONGELMAJÄTTEET 

Kotitalouksien tavanomaisia ongelmajätteitä otetaan vas-
taan jäteasemilla, seudun kierrätyskeskusten ja ekotorien 
yhteydessä sekä kunnissa kiertävässä Yrjö Ympäristöau-
tossa. Paristoja on kerätty myös paristonkeräyslaatikoihin, 
joita on ollut kierrätyspisteiden yhteydessä ja Turussa bus-
sipysäkeillä. Paristoastiat poistuvat huhtikuussa 2009 tuot-
tajayhteisöjen irtisanottua keräyssopimukset jätelaitosten 
kanssa. Paristoja ja akkuja myyvien kauppojen vastaanotot 
korvasivat paristoastiakeräykset. 

Apteekit vastaanottavat lääkkeitä ja kuumemittareita. 
Asbestia ja painekyllästettyä puuta vastaanotetaan jäte-
asemilla. Kotitalouksien ongelmajätteet otetaan vastaan 
maksutta, lukuun ottamatta erityissijoitettavaa asbestijä-
tettä. 

Ongelmajäteurakoitsija vaihtui maaliskuussa 2008. 
Urakka siirtyi Lassila & Tikanoja Oyj:lle Ekokem Oy:ltä. Yrjö 
Ympäristöauto sai muutoksen yhteydessä uuden, helposti 
tunnistettavan ulkoasun. 

SE-ROMUT 

Yhtiöllä on sopimukset tuottajayhteisöjen kanssa kulutta-
jien sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotosta. Yhtiön 
jäteasemat, Liedon Kisällikellari, Turun Ekopaja ja Kaarinan 
kierrätyskeskus ovat vastaanottopisteitä, joihin kotitaloudet 
voivat tuoda sähkö- ja elektroniikkalaiteromut maksutta. 
Loisteputket ja energiansäästölamput ovat myös tuottaja-
vastuun piirissä. Tuottajayhteisöt noutavat SE-romut vas-
taanottopisteistä käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi. 

Kierrätyspisteissä kerätään yleisimmin pienmetallia, keräyslasia 
ja -paperia. Turun pisteet siirtyvät TSJ:n hoitoon syyskuussa 2009. 

Yrjö vastaanotti kotitalouksien ongelmajätteitä 133 tonnia. Kier-
rätyskeskuksilla ja ekotoreilla oleviin ongelmajätekontteihin jä-
tettä kertyi vuoden aikana 115 tonnia. 
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josta valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ympäristölupa 

sai lainvoiman huhtikuun alussa 2009, kun korkein hallinto-

oikeus hylkäsi valituksen.

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 vuon-

Turun Seudun Jätehuollolla on kolme jätteiden vastaanotto- ja 

käsittelypaikkaa: Isosuon jäteasema Raisiossa, Rauhalan jäte-

asema Paraisilla ja Topinojan jätekeskus Turussa. Kotitalouksia 

palvellaan jäteasemilla pienasiakkaiden palvelupisteissä. Suur-

asiakaspalvelut ja jätteiden loppusijoitus on keskitetty Topin-

ojan jätekeskukseen. 

Isosuon ja Rauhalan jäteasemilla ja Topinojan jätekeskuk-

sessa vastaanotetaan lajiteltuja hyötyjätteitä, energiajätettä, 

tavanomaisia kaatopaikkajätteitä, sähkö- ja elektroniikkalaite-

romuja, kyllästettyä puuta ja kotitalouksien ongelmajätteitä. 

Topinojalla vastaanotetaan myös lajiteltuja biojätteitä sekä 

kaatopaikkakelpoisia erityisjätteitä, hiekkapitoisia lietteitä ja 

asbestia sekä erillissopimuksella lievästi pilaantuneita maa-

aineksia. 

Turun Seudun Jätehuolto hoitaa polttokelpoisen yhdys-

kuntajätteen vastaanoton Orikedon vastaanottoasemalla Tu-

russa. Jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin omistuksessa 

ja hoidossa. Turun Seudun Jätehuolto ostaa laitokselta jätteen 

energiakäyttöpalvelun. 

TOPINOJAN JÄTEKESKUS
Topinojan jätekeskus sijaitsee Metsämäen kaupunginosassa 

noin viiden kilometrin päässä Turun kaupungin keskustas-

ta. Kaatopaikka-alue otettiin käyttöön vuonna 1971. Lähin 

asuinrakennus sijaitsee noin 120 metrin päässä kaatopaikan 

penkasta. Paimalan koulu on 400 metrin ja ravirata noin 450 

metrin etäisyydellä jätekeskuksesta. Halisten asuinalueelle on 

keskuksesta noin kaksi kilometriä. 

Nykyisen jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 68 heh-

taaria. Loppusijoitusalueena on tällä hetkellä noin 15 hehtaaria. 

Jätekeskuksen alue on salaojitettu ja vedet johdetaan Turun 

kaupungin jätevedenpuhdistamoon. Kaatopaikkakaasua kerä-

tään talteen kaatopaikan rakenteissa kulkevalla putkistolla.

Kaatopaikan laajennusalueen pohjarakenteiden rakenta-

mistyöt aloitettiin vuoden 2007 alussa.  Vuonna 2008 valmis-

tuivat laajennuksen ensimmäinen vaihe, 3,5 ha ja keskuksen 

uudet liikennejärjestelyt.

Laajennusalueen 2009 – 2010 suunnittelu ja kilpailutus 

toteutettiin vuoden 2008 aikana. Urakoitsijaksi valittiin Eko-

kem-Palvelu Oy.  

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi jätekeskukselle 

31.5.2006 ympäristöluvan, josta valitettiin Vaasan hallinto-oi-

keuteen. Hallinto-oikeus antoi maaliskuussa 2008 ratkaisunsa, 

na 1984. Lähimmät kiinteistöt ovat vajaan kilometrin päässä 

kaatopaikalta. 

Alueen kokonaispinta-ala on noin 60 hehtaaria. Vanhim-

man täyttöalueen pintarakenne on valmis ja kaatopaikkakaasu 

kerätään talteen kaatopaikan rakenteissa kulkevalla putkistol-

la. Jäteaseman alue on salaojitettu ja vedet johdetaan Raision 

jätevedenpuhdistamoon.

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi jäteasemalle 

28.2.2006 ympäristöluvan. Alueen tarkkailusuunnitelma hy-

väksyttiin 14.3.2007. 

Isosuon jäteaseman uudet asemakaavat vahvistuivat vuo-

den 2008 tammikuussa. 

FT-Transport Oy:n kompostoi alueella Raision jäteveden-

puhdistamolta tulevia jätevesilietteitä, elintarviketeollisuuden 

lietteitä ja viljan puhdistusjätettä erillisen ympäristöluvan mu-

kaisesti.

RAUHALAN JÄTEASEMA
Paraisten Rauhalan kaatopaikka sijaitsee Taran, Hoggaisten ja 

Vepon kylien alueella noin kolme kilometriä kaupungin keskus-

tasta 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.  

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen
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■ Toimitettu hyötykäyttöön

■ Biojätteen kompostointi 

■ Energiakäyttö Orikedolla 

■ Käyttö kaatopaikkarakenteissa 

■ Jatkokäsittely tai välivarasto 

■ Erityissijoitus,

■ Loppusijoitus

HYÖTYKÄYTTÖ JA KÄSITTELY
tonnia

■ Maamassat kaatopaikkarakenteisiin

■ Yhdyskunta- ja erityislietteet 

■ Orikedon kuona ja skpuhdistusjäte

■ Rakennus- ja tuotantotoiminta 

■ Lajittellut hyöty- ja ongelmajätteet 

■ sekalainen yhdyskuntajäte

VASTAANOTETUT JÄTTEET  
tonnia
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300 000
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JÄTE HYÖDYNTÄMISTAPA HYÖDYNTÄJÄ
Polttokelpoinen jäte kaukolämpö polttolaitoksessa Turun kaupunki, Orikedon polttolaitos
Energiajäte  energia Suomen Rakennusjäte Oy
Kierrätyspolttoaine energia UPM Rauma ja Fortum Kauttua
Kannot, risut hake ja energia Turku Energia
Puhdas puujäte hake ja energia Turku Energia
Pintakäsitelty puujäte, 
puupohjaiset levyt  energia erityislaitoksessa UPM Rauma
Kyllästetty puu energia erityislaitoksessa Demolite Oy
Biojäte kompostimulta Envor Biotech Oy
Metallit metallituotteet  Kuusakoski Oy
Tasolasi lasivilla ja lasi Envor Recycling Oy
Keräyslasi lasivilla ja lasi Envor Recycling Oy
Keräyspaperi  sanomalehtipaperi Paperinkeräys Oy
Keräyskartonki ja -pahvi hylsykartonki Paperinkeräys Oy
Renkaat pinnoitus, suojamatot Kuusakoski Oy
Saniteettikalusteet tiiliskivet Tiilitehdas
Haravointijäte kompostointi viherrakentamiseen Turun kaupunki
Ongelmajätteet käsittely ja turvallinen hävittäminen L&T Oyj
SE-laiteromut metallit, muut raaka-aineet Tuottajayhteisöt

Rauhalan jätepenkkaan  ei ole 2008 vastaanotettu lainkaan yh-

dyskuntajätteitä, ainoastaan Paroc Oy Ab:n teollisuusjätteitä.

Kaatopaikka-alueella sijaitsee myös Paraisten kaupungin 

hoitama maankaatopaikka ja kompostointikenttä, jossa kom-

postoidaan puhdistamolietettä ja Paroc Oy Ab:n fenolipitoista 

märkä- ja suodinjätettä. Jäteaseman alue on salaojitettu ja ve-

det johdetaan Paraisten jätevedenpuhdistamoon. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Rauhalan 

kaatopaikalle ympäristöluvan 28.11.2003. Tarkkailuohjelma on 

hyväksytty 26.4.2005.

Jäteasemalle rakennettiin uusi tiivisrakenteinen tasausallas  

vanhan altaan paikalle. 

ORIKEDON VASTAANOTTOASEMA
Orikedon vastaanottoasema sijaitsee jätteenpolttolaitoksen 

tontilla Turussa. Vastaanottoasema palvelee polttokelpoista 

yhdyskuntajätettä tuovia suurasiakkaita. Pienasiakkailta polt-

tokelpoinen jäte otetaan vastaan Topinojan jätekeskuksen 

lajitteluasemalla.  

Orikedon jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin omis-

tuksessa ja hoidossa. Kiinteistöillä lajitellulla polttokelpoisella 

jätteellä tuotetaan noin 7 % lämpöä Turun seudun kauko-

lämmöstä. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi jätteenpolttolai-

tokselle maaliskuussa 2006 ympäristöluvan, jossa on huomioitu 

jätteenpolttoasetuksen 29.12.2005 voimaan tulleet velvoit-

teet ja päästörajat. Laitos täyttää vaaditut raja-arvot. Vaasan 

hallinto-oikeus antoi päätöksensä ympäristöluvasta tehtyihin 

valituksiin 5.3.2008. 

ORIKEDOLLA VASTAANOTETTIIN 2008: 
Polttokelpoista jätettä 44 876 tonnia 
Kaukolämpöä tuotettiin 94 GWh 
Lämpömäärä vastaa noin 5 530 omakotitalon vuosikulutusta 

Turun kaupungin jätelaitos raportoi tarkemmin Orike-
don jätteenpolttolaitoksen toiminnasta. 

2006           2007           2008
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Jäteneuvonta

NEUVONTATILAISUUKSIIN OSALLISTUNEET
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OMAA TYÖTÄ JA OSTOPALVELUA

TSJ hoitaa omistajakuntiensa jäteneuvontavelvoitteen. Neu-
voja ja tiedottaja hoitavat kotitalouksille suunnattua jäte-
neuvontaa. Tilaisuuksissa tehtävää jäteneuvontaa ostettiin 
Turun Ekotorilta, Liedon Kisällikellarilta ja T:mi Vihreä Noi-
dalta yhteensä 798 tuntia. Neuvontatilaisuuksia toteutettiin 
kaiken kaikkiaan 942 tuntia. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 
noin 13 500 henkilöä, joista lapsia yli 8 200.

Neuvontaa markkinoitiin peruskouluille ja kirjastoille 
lähetetyillä sähköpostitiedotteilla, yhtiön omassa Entisestä 
Enemmän -asiakaslehdessä ja verkkosivuilla, radio- ja lehti-
haastatteluissa sekä neuvontatilaisuuksissa.

Suurin neuvonnan tilaajaryhmä ovat alueen koulut ja 
oppilaitokset. Neuvoja vieraili myös mm. taloyhtiöiden ja 
erilaisten yhdistysten tapahtumissa. TSJ:n neuvonta osallistui 
paikallisiin tapahtumiin ja jäteneuvoja oli tavattavissa Yrjö 
Ympäristöauton kierroksilla. 

PAINOPISTE POLTTOKELPOISEN JÄTTEEN 
KERÄYKSEEN SIIRTYMISESSÄ

Loppuvuodesta neuvonnassa painotettiin polttokelpoisen 
jätteen ja kaatopaikkajätteen lajitteluun siirtymistä Turun 
länsipuolisissa kunnissa ja Paraisilla. Aiheesta kertovia neu-
vontatilaisuuksia järjestettiin kouluissa, päiväkodeissa, kunti-
en henkilökuntatilaisuuksissa, taloyhtiöissä, asukasyhdistyk-
sissä ja muiden järjestöjen tilaisuuksissa. Myös koululaisille 
tarjotut jätehuollon kiertoajelut syksyllä kohdistuivat uuden 
lajittelun aloittavalle alueelle. Kiertoajeluja opastetulle tu-
tustumiskäynnille Topinojan jätekeskukseen ja Orikedon 
polttolaitokseen järjestettiin keväällä Maskun, Mynämäen, 
Naantalin, Paraisten ja Raision yläkouluille.

Isännöitsijöille järjestettiin oma seminaarinsa aiheesta 
keväällä Raisiossa ja toinen syksyllä Paraisilla. Asukkaille 
tietoa jaettiin mm. neuvontapisteessä kuntien markkinata-
pahtumissa Askaisissa, Raisiossa, Naantalissa, Maskussa ja 

TSJ:n neuvontateltta kiersi ahkerasti kuntien kesätapah-
tumissa. Kuvassa neuvoja Anu Syrjänen. 

Uudesta lajittelusta kertova näyttely avattiin vauhdikkaalla 
lajittelukilpailulla Paraisten kierrätyskeskuksessa.

45
20

53
82



TURUN SEUDUN  JÄTEHUOLTO OY 2008

15

PA
LV

ELU
T JA

 TU
O

TTEET

Rymättylässä. Neuvontatilaisuuksien, omien materiaalien ja 
asiakaskontaktien lisäksi tietoa uudesta lajittelusta on väli-
tetty mm. tiedotteilla, valmiilla aineistoilla ja haastatteluilla 
sanomalehtien, kuntatiedotteiden ja radiokanavien kautta, 
sekä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen asiakkaille kir-
jeenä laskun mukana.

TÄRKEINTÄ EHKÄISTÄ JÄTTEEN SYNTYMISTÄ

Keväällä kampanjoitiin jätteen synnyn ehkäisyn ja luonnon-
varojen kestävän käytön puolesta valtakunnallisen nuu-
kuusviikon taustamateriaalien avulla. Teemasta toteutettiin 
pienoisnäyttelyitä Liedon, Mynämäen, Paraisten ja Turun 
Runosmäen kirjastoihin ja päänäyttelyssä Turun Ekotoril-
la järjestettiin opastettuja kierroksia. Nuukailun puolesta 
liputettiin toritapahtumissa Turun kauppatorilla ja Raision 
torilla. Syksyllä TSJ osallistui energiansäästöviikon viettoon 
yhteistyökumppanien kanssa toteutetulla 
näyttelyllä Valonian tiloissa Turun vanhan 
suurtorin kupeessa. 

Loppuvuodesta otettiin käyttöön uusi 
kestävään kulutukseen kannustava neu-
vontamenetelmä; 6-10 vuotiaille suun-
nattu ”Loskatar ja sen seitsemän sortin 
tavarat” -nukketeatterinäytelmä ja siihen 
liittyvä lasten tehtävävihko. Nukketeatte-
rinäytelmää esitettiin koulujen ja päiväko-
tien lisäksi mm. lasten joulutorilla Turussa 
sekä Turku-TV:n Vekarat-ohjelmassa.

Joulun jälkeen aloitettiin kampanja vähäjätteisten uu-
denvuodenlupausten puolesta. ”Tee modernimpi uuden-
vuodenlupaus” -radiospotteihin liittyvät postikortit ja kilpai-
lukaavakkeet lähetettiin kaikille alueen kirjastoille.

Useissa vuoden aikana järjestetyissä yleisötilaisuuksis-
sa käytettiin neuvontamenetelmänä kestäviin kulutustot-
tumuksiin liittyviä kyselyitä, joihin vastanneiden kesken 
arvottiin palkintoina lahjakortteja kulttuuri ja urheiluta-
pahtumiin. 

Jätteiden synnyn ehkäiseminen on mukana lähes kaikis-
sa neuvontatilanteissa. Käytössä on lisäksi neuvontatapoja, 
joiden päätarkoitus on lisätä osallistujien tietoisuutta kestä-
vistä kulutusvalinnoista. Ainoastaan kestävään kulutukseen 
keskittyneitä neuvontatilaisuuksia toteutettiin 186 tuntia. 

Neuvoja Hanna Wahlberg toimi lajittelukilpailun juontaja-
na ja tarkkana tuomarina.

Paraisten parhaat lajittelijat! Wilma Sundqvist, Maija Salmi-
nen ja Freya Axo päihittivät taidoillaan Paraisten Marttojen 
ja Paraisten kaupungin joukkueet.
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PUHELUT JÄTENEUVONTANUMEROON VUONNA 2008

TILAAJAT TYYTYVÄISIÄ NEUVONTAAN

Neuvontatilaisuuksista kerätään systemaattisesti palautetta 
tilaajille jätettävien palautekorttien sekä TSJ:n verkkosivuilla 
olevan sähköisen palautelomakkeen avulla. Palautteita annet-
tiin vuoden aikana 60 kappaletta. Vastauksissa tilaisuuksiin 
oltiin varsin tyytyväisiä. Neuvonnan sisältö vastasi odotuksia 
useimpien mielestä hyvin (ka 4,78, max 5). Tilaisuuksissa 
koettiin myös saadun uutta tietoa (ka 4,25). Neuvonta oli 
motivoinut vastaajia lajitteluun ja kestäviin kulutusvalintoihin 
keskimäärin erittäin hyvin (ka 4,60). Avoimessa palauteosi-
ossa kiitettiin neuvontakeinojen, kuten käsinukkien havain-
nollisuutta ja neuvojien kykyä huomioida kohdeyleisönsä. 

Kahdessa palautteessa toivottiin vielä haasteellisempaa tai 
laajempaa neuvontaa.

Jäteneuvonnan sähköpostin ja yhtiön verkkosivujen pa-
lautekanavan kautta saatiin vuoden aikana noin 300 ky-
symystä. Puhelimitse jäteneuvontaa annettiin lähes 2 900 
kertaa. Puhelumäärät vaihtelivat kuukausittain n.150–300 
välillä. Vilkkain kuukausi neuvontapuhelimessa oli heinäkuu. 
Yleisimmin tietoa kysyttiin polttokelpoisen jätteen ja kaa-
topaikkajätteen lajittelusta, rakennusjätteiden käsittelystä, 
sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotosta ja jäteasemien 
palveluista.

Kuluttaminen voi alkaa kestävästi jo ensimmäisistä elämänviikoista 
alkaen. TSJ:n nukketeatteri esiintyi Kelaa! -hankkeen järjestämissä 
Kestovaippahulinoissa. 

KELAA! KÄYNTIIN

Kelaa! – kestävä kulutus ja elämänlaatu yhteistyöhanke 
ponkaistiin virallisesti käyntiin maaliskuussa. Hanke yhdistää 
alueen toimijoiden voimavaroja ja yhdessä Lahden seudun 
kanssa muodostaa ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston 
edistämään kestävää kuluttamista ja materiaalitehokkuutta. 
Turun Seudun Jätehuolto Oy toimii yhtenä hankkeen rahoit-
tajista. Yhtiön tavoitteena hankkeeseen osallistumisessa on 
lisätä tehoa jätteen synnyn ehkäisyn neuvonnassa ja tuoda 
aiheeseen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Hanke toteu-
tetaan vuosina 2008–2011. Paikallisen rahoituksen lisäksi 
hankkeelle on saatu EU:n EAKR-rahoitusta. 

TSJ osallistui Kelaa! -hankkeen puitteissa mm. Materiaa-
livirrat-seminaarin järjestelyihin, neuvontamateriaalien tuotta-
miseen, kestovaippahulinoihin, energiansäästöviikon näytte-
lyyn ja Joulun ekoteot -näyttelyn joulukuusikilpailuun. 
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Vuonna 2007 tuli voimaan jätelain osauudistus, jossa 
säädettiin elinkeinoelämä vastuulliseksi omista jätteis-
tään.  Kuntien omistamille jäteyhtiöille jätettiin kuitenkin 
mahdollisuus ja joissakin tapauksissa myös velvollisuus 
järjestää jätehuoltopalveluja myös yrityksille.

Yrityspalvelujen kirjanpito eriytettiin sisäisessä lasken-
nassa lakisääteisistä tehtävistä. Laskenta osoittaa, että 
toiminta tuotti selvästi voittoa. Yrityspalvelujen palvelu-
tarjontaa lisättiin kohdentamalla uusien palvelutuotteiden 
markkinointia strategian päivityksen yhteydessä ravitse-
musliikkeisiin ja päivittäistavarakauppoihin.

Rakennus- ja karkeajätteen hyödyntäminen siirrettiin 
omaksi toiminnaksi. Jäte lajitellaan materiaalina hyödyn-
nettävään metallijakeeseen ja kierrätyspolttoaineeseen. 
Murskattu, valmis polttoaine toimitetaan polttoaineeksi 
energiateollisuudelle.

Osa asumisen jätteistä on säädetty tuottajavastuu-
seen kuuluvaksi. Yhtiö toimii yhteistyössä tuottajayhtei-
söjen kanssa. Merkittävin tuottajayhteisön kanssa tehty 
sopimus koskee yhtiön tuottamaa sähkö- ja elektroniik-
karomun vastaanottopalvelua. Sähkö- ja elektroniikka-
romua vastaanotettiin vuonna 2008 kaikkiaan 2 286 
tonnia. Yhteistoimintaa on myös Paperinkeräys Oy:n ja 
kuitupakkauksia kierrättävien tuottajayhteisöjen kanssa. 
Paristojen, pienakkujen ja ajoneuvoakkujen tuottajavas-
tuu astui voimaan 26.9.2008. TSJ solmi tuottajatiedos-
toon hyväksyttyjen toimijoiden kanssa keräys- ja vastaan-
ottosopimukset.

Yrityspalvelut

TSJ:n Yrityspalvelutiimi palvelee yrityksiä kaikissa jätehuoltoon ja materiaalikierrätykseen liittyvissä asioissa, ja organisoi 
esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanoton. Uusia palveluita kehittämässä (vas.) Laura Lindeman, Toni Harjula 
ja Juha Hämäläinen.
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VIRANOMAISET

KÄSITTELYLAITOSTEN NAAPURIT

ASIAKKAAT
- asemien asiakkaat
- jätteenkuljetuksen asiakkaat
- toimialueen asukkaat
- yritykset

POTENTIAALISET TYÖNTEKIJÄT 
& HARJOITTELIJAT

KONSULTIT
- mainos ja viestintätoimistot
- suunnittelu & rakennuttaminen
- taloushallinto & kirjanpitotoimistot

TIEDOTUSVÄLINEET

YHTEISÖT
- kiinteistöalan järjestöt
- omakotiyhdistykset
- kaupunginosajärjestöt
- ympäristöjärjestöt
- vapaa-ajan yhdistykset

AMMATILLISET OPPILAITOKSET & KORKEAKOULUT
- Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
- V-S maaseutuoppilaitos
- Turun AMK

OMISTAJAT
- seudun 14 kuntaa

RAHOITUSLAITOKSET

TSJ

JÄTELAITOSYHDISTYS & KOLLEEGAT

PALVELUNTARJOAJAT
- kuljetusyritykset & käsittelylaitokset
- kaatopaikan hoito
- ongelmajätehuolto

TYÖNANTAJA- & AMMATTIJÄRJESTÖT

HENKILÖSTÖ

KIERRÄTYSKESKUKSET & EKOTORIT

KUNTIEN HENKILÖSTÖ

KIERRÄTYSKESKUKSET & EKOTORIT

VALONIA

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY & KLARA -
 SAARISTON PUHTAANAPITO OY

KOULUTOIMET & PÄIVÄNHOIDON 
AMMATTILAISET

YHTIÖN KESKEISIMMÄT SIDOSRYHMÄT

Viestintä ja vuorovaikutus
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VERKKOSIVUT UUDISTUIVAT

TSJ:n uudistetut verkkosivut avattiin loppuvuodesta. Verkko-
palvelua kehitettiin sidosryhmille tehtyjen käyttäjäkyselyjen 
pohjalta. Suomen- ja ruotsinkielisten sivujen oheen avattiin 
uusi englanninkielinen, tiivistetty sivusto. Verkkopalvelun 
tietosisältö kasvoi muun muassa kierrätyspisteiden sijaintien 
karttahakupalvelulla. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen 
asiakaspalvelua tehostettiin sähköisten liittymis- ja muutos-
lomakkeiden avulla. Myös palautteiden antomahdollisuuksia 
selkeytettiin entisestään. www.tsj.fi  -verkkopalvelua käytti 
vuonna 2008 noin 33 000 kävijää. 

ENTISESTÄ ENEMMÄN 

–LEHTI TUO JÄTETIEDOT KOTIIN 

Entisestä Enemmän -lehti jaettiin toimialueen kaikkiin koti-
talouksiin helmikuussa ja syyskuussa. Lehti julkaistaan suo-
men- ja ruotsinkielellä. Lehden 1/2008 pääteemat olivat ra-
kennusjätteiden lajittelu ja kierrätyspisteuudistus. Lehdessä 
2/2008 käsiteltiin muun muassa suomalaista jätehuoltoa 
maahanmuuttajan näkökulmasta. Artikkeli julkaistiin eng-
lanniksi, tiivistelmät kotimaisilla kielillä. Lehtien jakelu lisää 
selvästi lukijoiden aktiivisuutta yhteydenottoihin eri neuvon-
ta- ja palautekanavien kautta.

KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN ASIAKAS-
TIEDOTTEITA 2008

• Perustietoa jätteenkuljetuksesta -esite (tammikuu)
• Vakituisille asuinkiinteistöille oma jäteastia Paraisilla 
 (maaliskuu)
• Vapaa-ajan asukkaiden sekajätteiden keräys uudistuu 
 Paraisilla (maaliskuu)
• Aluekeräyspisteen käyttömaksut vuonna 2008 (huhtikuu)
• Jätteiden lajittelu on tehostunut taloyhtiöissä 1.1.2007 
 alkaen (huhtikuu)
• Pientaloasukkaiden kierrätyspisteitä uudistetaan Raisiossa
 kesän aikana (huhtikuu)
• Jäteastioiden tyhjennysajankohtiin muutoksia Raisiossa
 (heinäkuu)
• Muistattehan hankkia oman jäteastian ennen vuoden-
 vaihdetta (syyskuu)
• Paraisten sekajätteen aluekeräyspisteet uudistuvat 
 (lokakuu)
• Sekajäte siirtyy historiaan (lokakuu)
• Sää on estänyt jäteastioiden tyhjennykset Velkuan saarilla
 (lokakuu)
• Tarrat uusien jätejakeiden merkitsemiseen (marraskuu)
• Jätemaksut nousevat vuoden vaihteessa / Joulunajan jäte-
 huolto (joulukuu)
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KUNTIEN VIRANHALTIJAT JA PÄÄTTÄJÄT 

TÄRKEITÄ SIDOSRYHMIÄ

Kuntien ympäristö- ja teknisille viranhaltijoille järjestettiin 
jätehuollon ajankohtaisseminaarit kesä- ja joulukuussa. 
Joulukuun tapaamisessa myös juhlittiin ja muisteltiin yhtiön 
5-vuotista taivalta.  Kuntien kiinteistöjen isännöitsijöille jär-
jestettiin jätehuollon toteutukseen liittyvä tilaisuus.

Sidosryhmäsuhteiden kehittämistä pohjustettiin vuoden 
aikana kuntapäättäjille osoitetuilla mielipidekartoituksella. 
Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Paraisten 
kunnanhallitusten sekä ympäristönsuojelu- ja teknisten 
lautakuntien jäsenille toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin 
mielipiteitä ja odotuksia Turun Seudun Jätehuollon toimin-
nasta ja viestinnästä.  Samalla kysyttiin mielipiteitä kuntien 
vuonna 2002 tekemien jätepoliittisten ja -strategisten lin-
jausten osuvuudesta ja toteutumisesta. Sidosryhmäsuhtei-
den kehittämistä jatketaan ja yhteysstrategian laadintaa 
laajennetaan muihin sidosryhmiin vuonna 2009.

Taloustutkimuksen toteuttamassa asukkaiden tyytyväi-
syys- ja tiedonsaantikartoituksessa oli välivuosi. Kartoitus 
tehdään kahden vuoden välein, seuraava helmi-maalis-
kuussa 2009. 

 2008 2007 2006

viestinnän ja neuvonnan kustannukset, euroa/vuosi  590 400 500 600 444 400 

viestinnän ja neuvonnan kustannukset, euroa/asukas 1,85 1,6 1,4 

viestinnän kustannukset, euroa/vuosi  365 500 ei eritelty ei eritelty
  neuvonnasta neuvonnasta

POIMINTOJA ENITEN KESKUSTELUA HERÄTTÄNEISTÄ 

TIEDOTTEISTA VUONNA 2008

• Sekajäte siirtyy historiaan – tilalle polttokelpoinen jäte ja

 kaatopaikkajäte (useita tiedotteita vuoden aikana)

• Jätteenkäsittelymaksut nousevat vuoden vaihteessa 

 (lokakuu)

• Osa polttokelpoisesta jätteestä ensi vuonna Kotkan Hyöty-

 voimalaan (elokuu)

• Raision kaupungin kierrätyspisteiden uudistustyöt ovat alka-

 massa (kesäkuu)

• Paraisten kierrätyspisteiden rakennustyöt alkoivat (syyskuu)

• Metalliromun keräys alkaa Turun seudulla (huhtikuu)

• Kepeämmin Nuukuusviikolla (huhtikuu)

• Lisää kartonginkeräystä Rymättylään ja Raisioon (kesäkuu)

• Pöytyän Riihikosken terveyskeskus ottaa vastaan kodin lääke-

 jätettä (maaliskuu)

• Joulun jätteiden abc (joulukuu) 

  

Tiedotteita lähetettiin tiedotusvälineille v. 2008 reilut 30 kpl

Toimitusjohtaja Markku Lehtokari esitteli yhtiön kuulumisia kuntien 
ympäristö- ja teknisille viranhaltijoille kesätapaamisessa Villa Y-hovissa 
Ruissalossa. 

Yhtiön verkkosivut uudistettiin vuon-
na 2008 sidosryhmäkyselyjen pohjalta.



Henkilökunta

HENKILÖKUNNAN KOULUTUS

■  Ammattitutkinto
■  Keskiasteen tutkinto
■  Ei ammatillista koulutusta
■  AKK-tutkinto tai vastaava
■  Ylempi korkeakoulututkinto

Henkilökuntaa kannustetaan yhtiön strategian mukaisesti 
opiskeluun ja muuhun itsensä kehittämiseen. Koko henki-
lökunnalla oli mahdollisuus osallistua erilaisille ammattiin 
liittyville kursseille, seminaareihin ja koulutusohjelmiin.

Kaksi henkilöä suoritti vuonna 2008 oppisopimuskou-
lutuksena ympäristöhuollon ammattitutkinnon Suomen 
Ympäristöopistossa ja seitsemän henkilöä suoritti oman 
työn johtamisvalmennuksen (OTJ). Lisäksi yksi henkilö aloitti 
Turun kauppakorkeakoulun JOKO-koulutusohjelman ja yk-
si henkilö jatkaa AMK:n Pk-yritystoiminnan liikkeenjohdon 
koulutusohjelmassa. Vuoden aikana henkilökunta on osal-
listunut JLY:n järjestämille jätelaitospäiville sekä kenttähen-
kilökunnan-, asiakaspalvelu-, neuvonnan-, taloushallinnon 
– ja johdon päiville. Lisäksi henkilökunta on osallistunut 
vuoden aikana eri koulutuksen tarjoajien järjestämiin alan 
koulutuksiin ja seminaareihin.

SISÄINEN TIEDONKULKU JA 

KOKOUSKÄYTÄNNÖT

Intranet-sivut ja sähköpostiviestintä ovat yleisimmät sisäisen 
viestinnän väylät. Yhtiön johtotiimi, johon kuuluu toimitus-
johtaja ja sektoreiden päälliköt, kokoontuu kaksi kertaa 
kuukaudessa.  Johtotiimin muistiot tai pöytäkirjat ovat koko 
henkilökunnan luettavissa. Yhtiön ja henkilökunnan yhteise-
nä toimielimenä on laajennettu johtotiimi, johon kuuluvat 
lisäksi luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Vuoden 2008 
aikana pidettiin 2 laajennetun johtotiimin kokousta. 

Eri sektorit pitävät säännöllisin väliajoin omia tiimipala-
verejaan lähimmän esimiehen johdolla. Kehityskeskustelut 
pidetään kaksi kertaa vuodessa koko henkilökunnalle ta-
lousarvion ja tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. 

34 %

29 %

18 %

11 %

8 %

HENKILÖKUNTA 2007 2008

Henkilökunnan määrä, htv 41 42
pysyvässä työsuhteessa, kpl 37 38
Määräaikaisten osuus, % htv:sta 24 23
Henkilöstön keski-ikä 46,5 45,3
Naisten osuus % 40,5 38
Miesten osuus % 59,5 61
Koulutus €/htv 1 154 2 413
Koulutus pvä/htv 3,8 3,9
Virkistys- ja harrastustoimintakulut €/htv 518 420
Sairauspoissaolot pvä/htv 13,7 11
Työterveyshuolto €/htv 498 292
Työsuojelu €/htv 728 509,3

1. 2.
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HENKILÖKUNNAN IKÄJAKAUMA
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TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Työterveyspalveluista yhtiö on tehnyt sopimuksen Suomen 
Terveystalo Oy:n kanssa. Yhtiöllä ei ole varsinaista työsuoje-
lutoimikuntaa, vaan työsuojelutoimikunnan asiat käsitellään 
edellä esitellyssä laajennetussa johtotiimissä. Kokouksissa 
käsiteltiin mm.
•    Työterveyshuollon toimintasuunnitelma v. 2008
•    Työsuojelun toimintasuunnitelma v. 2008
•    Työtapaturmat

Sairaudesta aiheutuneita poissaoloja oli vuoden aikana 
yhteensä 422 päivää eli 10,8 päivää/henkilö. Työtapaturmia 
tapahtui 5, niistä 3 johti poissaoloon töistä.  

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Yhtiö tukee henkilöstön liikuntaharrastusta tarjoamalla 
työntekijöille henkilökohtaisesti yksilöityjä 4 euron arvoisia 
liikuntaseteleitä ja järjestämällä ulkopuolisen vetämää työ-
paikkaliikuntaa. Yhtiöllä ei ole omaa työpaikkaruokalaa, 
joten lounasruokailu on hoidettu lounassetelein. 

Henkilökunta teki kevätretken Yläneen Suvirantaan. 
Retkipäivän leikkimielisen tempauksen nimi oli ”Riviin 
järjesty -kertausharjoitukset”. Päivän aikana hiottiin tiimi-
työskentelyä muun muassa ensiapu- ja selviytymistaitojen 
merkeissä. Henkilökunnan ja hallituksen yhteistä joulujuh-
laa vietettiin Turussa, Juliane-juhlasalissa. Jäteneuvonnan 
uutuusmenetelmä, Loskatar ja sen seitsemän sortin -nuk-
keteatteri esittäytyi juhlan yhteydessä henkilöstölle ja yhtiön 
johdolle.  Lisäksi sektoreittain, pienemmissä ryhmissä, on jär-
jestetty erilaisia koulutus- ja yhteishengen kohotustapahtu-
mia. TSJ:n joukkue osallistui hyväntekeväisyystapahtumaan, 
Dragon-melontaan Auran Aalloilla -tapahtumassa. 

1. TSJ:n henkilöstöstä kuusi on suorittanut ympäristöhuol-
lon ammattitutkinnon ja kaksi jatkaa koulutuksessa vuonna 
2009. Kuvassa vuonna 2008 valmistuneet jäteasemanhoita-
jat Rolf Tervonen ja Ari Suntila. 

2. Jätepoweria -joukkue ylitti itsensä Aurajoessa järjestetys-
sä Dragon-melontatapahtumassa. Kanootti pysyi halutussa 
suunnassa ja melat sulassa sovussa joukkueen käsissä. 

3. Kesäretkellä Suvirannassa harjoiteltiin tiimityöskentelyä 
käytännössä. Teltan pystytys -rastilla jäi tälle joukkueelle 
runsaasti lepoaikaa, teltta nousi harjakorkeuteen ennätys-
ajassa.3.
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Merkittävimmät ympäristönäkökohdat
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KAATOPAIKKAKAASUT MERKITTÄVIN 
YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTA

Merkittävin ympäristönäkökohta yhtiön toiminnassa on jät-
teiden loppusijoituksessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. 
Päästöjä torjutaan rakentamalla kaatopaikkakaasujen keräi-
ly-ja käsittelyjärjestelmiä ja hyödyntämällä polttokelpoista 
yhdyskuntajätettä kaukolämmön tuotannossa. Kestävä rat-
kaisu kaatopaikkakaasujen synnyn ehkäisyksi on lopettaa 
biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittely kokonaan. Tämä 
tavoite saavutetaan huolellisella jätteiden lajittelulla syntypai-
koilla ja yhdyskuntajätteen nykyistä laajemmalla energiasi-
sällön hyödyntämisellä. 

KAATOPAIKKAKAASUT JA ILMASTONMUUTOS

Kaatopaikoilla orgaaninen jäte hajoaa vähitellen vapautta-
en hajotessaan hiilidioksidia ja metaania sekä pieniä mää-
riä muita kaasuja. Keskimäärin kaatopaikkakaasu sisältää 
50 % metaania ja 50 % hiilidioksidia. Metaani on 23 ker-
taa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, minkä 
vuoksi kaatopaikoilta vapautuvan metaanin määrän vähen-
täminen ja käsittely haitattomammaksi hiilidioksidiksi on 
erittäin tärkeää. 

Kaatopaikoilta ilmaan vapautuvan kaatopaikkakaasun 
määrää voidaan laskennallisesti arvioida erilaisilla mene-
telmillä. Tällöin laskennan lähtötietoina huomioidaan kaa-
topaikan täyttöhistoria sekä arvioidaan jätetäytön koostu-
mus ja jätteessä olevan biologisesti hajoavan hiilen määrä. 
Kaatopaikoilta vapautuvaa hiilidioksidia ei oteta huomioon 
kasvihuonekaasupäästöjä arvioitaessa, koska hiilidioksidin 
katsotaan vapautuvan jätteistä, jotka sisältävät vain biolo-
gisissa prosesseissa sitoutunutta hiiltä. Fossiilista hiiltä sisäl-
tävät muovit eivät käytännössä hajoa kaatopaikoilla, eivätkä 
siten myöskään vapauta niihin sitoutunutta hiiltä. 

Kaatopaikkakaasua kerätään talteen 
Topinojalla biokaasupumppaamossa, 
joka otettiin käyttöön vuonna 2002.

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jäteasemien metaani-
päästöt on arvioitu käyttämällä EU:n hallitustenvälisen il-
mastonmuutospaneelin (IPCC) parhaan arviointikäytännön 
mukaista 

FOD-menetelmää. Menetelmä ottaa huomioon päästö-
jen syntymisen aikakäyttäytymisen ja kuvaa päästöjä realis-
tisemmin kuin Suomessa aiemmin käytössä ollut massatase-
menetelmä. 

JÄTTEEN ENERGIAKÄYTTÖ VÄHENTÄÄ 
KAATOPAIKKAKAASUJA 

Syntypaikalla lajitellun polttokelpoisen jätteen käyttö ener-
giatuotannossa vähentää biohajoavista jätteistä kaatopaikoil-
la syntyvää kaatopaikkakaasukuormitusta. Orikedon jätteen-
polttolaitoksella noin 44 900 tonnista polttokelpoista jätet-
tä saatiin energiaa kaukolämpöverkkoon 94 GWh eli noin 
5 530 omakotitalon tarvitsema vuotuinen lämmitysenergia. 

Turkuun suunniteltu uusi energialaitos pystyy hyödyn-
tämään 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 
lämpöenergia, noin 250 GWh vastaa noin 15 000 omakoti-
talon vuotuista lämmöntarvetta. 

VESIENHALLINNAN TEHOSTAMINEN JATKUU 

Jätteenkäsittelyalueiden vesienhallinta on toinen tärkeä ym-
päristöinvestointien ja -tarkkailujen kohde. Jäteasemien suo-
tovedet ja kenttien pintavedet kerätään yhteen ja johdetaan 
jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi. Alueiden pohjavesiä 
ja lähistön pintavesiä tarkkaillaan säännöllisesti. Isosuon 
tarkkailuohjelma uusittiin 2007. Topinojan jätekeskuksen 
vuonna 2008 aloitettu vesienhallinnan kehittäminen jatkuu 
vuonna 2009. Rauhalan jäteasemalla otettiin viime syksynä 
käyttöön uusi tasausallas.

JÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUSTA VAIN 
TOPINOJAN JÄTEKESKUKSESSA

Isosuon ja Rauhalan jäteasemien yhdyskuntajätteen loppu-
sijoitustoiminnot on keskeytetty toistaiseksi. Uusien loppu-
sijoitusalueiden suunnittelutyöt ja ympäristölupien muu-
tokset ovat valmistelussa. Uusien alueiden tarve riippuu 
Topinojan loppusijoitusalueen kapasiteetin riittävyydestä. 
Tässä vuosikertomuksessa raportoidaan ainoastaan Topin-
ojan jätekeskuksen ympäristövaikutuksista. Isosuon ja Rau-
halan tietoja voi tiedustella kehityspäällikkö Kalle Karstenilta, 
kalle.karsten@tsj.fi . 
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TURUN SEUDUN JÄTEHUOLLON MATERIAALIVIRRAT JA VÄLITTÖMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VUONNA 2008
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TURUN SEUDUN JÄTEHUOLLON MATERIAALIVRRAT 
JA VÄLITTÖMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTKSET

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n materiaalivirtoja ja välittömiä 
ympäristövaikutuksia on kuvattu viereisellä sivulla olevassa 
kuvassa. Virtojen ja vaikutusten määrittämisessä on käytetty 
lähteinä yhtiön jätetilastoja, ympäristöntarkkailu- ja laitosten 
toimintaraportteja sekä apuaineiden- ja energiankulutusti-
lastoja. Polttolaitoksen ilmapäästöt on laskettu käyttäen sa-
vukaasun tilavuusvirtatietoja ja velvoitetarkkailussa mitattuja 
haitta-ainepitoisuuksia. 

Suotoveden jätevedenpuhdistamolle aiheuttaman kuor-
mituksen laskennassa on käytetty pumppaamojen virtaama-
mittaustietoja ja tarkkailututkimuksissa saatuja suotoveden 

haitta-ainepitoisuustietoja. 
Kaatopaikkojen jätetäytöstä ilmaan vapautuvan kaato-

paikkakaasun ja metaanin määrät on arvioitu laskennallisesti 
FOD -menetelmällä. Laskennassa on käytetty lähtötietoina 
vuotuisista jätemääriä sekä arvioita jätteen keskimääräisestä 
koostumuksesta ja jätteen hiilipitoisuudesta. 

TUNNUSLUKUJA 2008 2007 2006 
ympäristönsuojelutoimintojen 
kustannukset, milj.euroa  1,6 1,3 1,45 

ympäristönsuojelun kustannukset, 
euroa/asukas 5,0 4,1 4,6 

ympäristötarkkailun kustannukset, 
euroa 46 000 44 000 30 000
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Topinojan jätekeskus
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Jätekeskuksen toiminnassa noudatetaan Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksen 31.5.2006 myöntämän ympäristöluvan 
ehtoja. Lupapäätöksestä valitettiin vuonna 2006 ja valitus 
tehtiin myös Vaasan hallinto-oikeuden antamasta päätök-
sestä vuonna 2008. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituk-
sen 7.4.2009, jolloin luvasta tuli lainvoimainen. 

Ympäristötarkkailut on toteutettu vuonna 2003 hyväk-
sytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuonna 2008 toteutet-
tiin ohjelman mukainen normaali tarkkailu. Laajempi tark-
kailu tehdään joka kolmas vuosi. Lounais-Suomen vesi- ja 
ympäristötutkimus Oy suoritti tarkkailututkimukset. 

Tarkkailuohjelmaan sisältyvät kahdesta-neljään kertaa 
vuodessa kerättävien pohja- ja ojavesinäytteiden tutkimuk-
set. Myös jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi johdettavaa 
kaatopaikan suotovettä tarkkaillaan säännöllisesti neljä ker-
taa vuodessa. Talteen kerätyn kaatopaikkakaasun määrän ja 

koostumuksen seuranta on jatkuvaa. Kaasunkeräysalueen 
ulkopuolella muodostuvan kaasun koostumusta tarkkaillaan 
neljä kertaa vuodessa. 

Vesinäytteistä tutkitaan mm. raskasmetallien ja kaato-
paikkavaikutusta ilmentävien kloridin ja ammoniumtypen 
pitoisuudet sekä sähkönjohtavuus. Lisäksi tutkitaan näyttei-
den kemiallinen ja biologinen hapenkulutus ja veden hygi-
eeninen laatu. Näytepisteet on esitetty oheisessa kartassa. 

Topinojan kaatopaikan sulkemiseen liittyviä toimenpi-
teitä ei toimintavuoden aikana suoritettu. Ensimmäisessä, 
vuonna 2002 toteutetussa sulkemisvaiheessa toteutettiin 
pintarakenteet 5 ha alueelle. Marraskuussa 2007 käytöstä 
poistetun täyttöalueen loppuosan sulkemisen on suunnitel-
tu tapahtuvan neljässä osassa. Suljettavan, 12,2 ha alueen 
kustannuksiksi arvioidaan noin 2,9 miljoonaa euroa. 
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POHJAVESIEN KLORIDIPITOISUUDET TOPINOJAN 
HAVAINTOPUTKISSA VUOSINA 2006–2008

Kloridi mg/l

■ 2006   ■ 2007   ■ 2008  
       Talousveden laatusuositus, kloridi < 100 mg/l

      

POHJAVESIEN SÄHKÖJOHTAVUUDET TOPINOJAN 
HAVAINTOPUTKISSA VUOSINA 2006–2008

Sähkönjohtavuus mS/m

■ 2006   ■ 2007   ■ 2008  
        Talousveden laatusuositus, sähkönjohtavuus < 250 mS/m  

■ 2006   ■ 2007   ■ 2008    
        Talousveden laatusuositus, ammoniumtyppi < 0,4 mg/l

POHJAVESIEN AMMONIUMTYPPIPITOISUUDET TOPINOJAN 
HAVAINTOPUTKISSA VUOSINA 2006–2008

Ammoniumtyppi mg/l
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VAIKUTUKSET VETEEN

Pohjavedet 
Topinojan jätekeskus sijaitsee kallioisiin mäkiin rajoittuvassa 

savipeitteisessä maastopainanteessa. Aluetta ei ole luoki-

teltu tärkeäksi pohjavesialueeksi ja pohjaveden muodostu-

minen alueella on erittäin vähäistä. Täyttöalueen länsireu-

nalla virtaussuunta on koillisesta lounaaseen ja itäreunalla 

kohti etelää. 

Pohjaveden laatua seurataan kuudesta pohjavesiputkes-

ta otettavin näyttein. Näistä pohjavesiputkista kaksi sijaitsee 

pohjaveden virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolella ja 

neljä kaatopaikan alapuolella. Näytteet otetaan kaksi kertaa 

vuodessa toukokuussa ja lokakuussa. Kaatopaikka-alueen 

koillispuolella sijaitsevan HP10-pohjavesiputken veden hap-

pitilanne oli huono ja sen kloridipitoisuus oli erittäin suuri. 

Vedessä oli myös runsaasti ammoniumtyppeä. Kloridipitoi-

suus oli suurempi kuin suotoveden pitoisuus. Suuri kloridi-

pitoisuus voikin viitata vanhojen merenpohjasedimenttien 

eikä niinkään kaatopaikan vaikutuksiin. Putken vedenlaatu 

ei oleellisesti poikennut aiemmasta.

Myös kaatopaikan koillisreunalla sijaitsevan HP5B-put-

ken vedessä oli runsaasti ammoniumia, mikä voi viitata 

kaatopaikan vaikutukseen. Toisaalta veden kloridipitoisuus 

oli selvästi pienempi kuin HP10-putkessa ja huono happi-

tilanne voi selittää sen, miksi typpi esiintyy vedessä ammo-

niumina. 

Kaatopaikka-alueen eteläpuolella sijaitsevan HP7-put-

ken kloridipitoisuus oli syksyllä selvästi aiempaa suurempi. 

Syytä vedenlaadun muutokseen ei voi tulosten perusteella 

varmasti esittää. 

Kaatopaikan mahdollisia vaikutuksia alueen pohjave-

denlaatuun on tulosten perusteella vaikea varmasti arvi-

oida: alueen pohjaveden laadusta ei ole olemassa tietoa 

ajalta ennen kaatopaikkaa. Savikerroksen alla olevan poh-

javeden laatuun vaikuttavat rannikkoalueella merkittävästi 

vanhojen merenpohjasedimenttien ominaisuudet ja mm. 

veden kloridipitoisuus voi olla luontaisestikin suurempi kuin 

sisämaan esiintymissä. 

Pintavedet 
Pintavesien laatua tarkkaillaan ottamalla näytteitä yhdestä 

kaatopaikan länsi-luoteispuolisen ojan pisteestä ja kolmes-

ta Topinojan pisteestä. Kaatopaikan luoteispuoleisen ojan 

(P1) veden laatu vaihteli suuresti vuoden 2008 tutkimus-

kerroilla. Ojavesi oli luokiteltavissa lievästi-likaantuneeksi–

likaantuneeksi ja sen hygieeninen tila oli ajoittain huono. 

Lokakuussa veden typpipitoisuus oli erittäin suuri; tilanne 

oli samankaltainen kuin edellissyksynä. Typpi ei esiintynyt 

syksyllä vedessä ammoniumina, minkä perusteella kuormi-

tus ei aiheutunut kaatopaikan suotovesistä.
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OJAVESIEN LAATU TOPINOJAN TARKKAILUPISTEISSÄ VUOSINA 2006–2008

Kloridi mg/l

Piste1 ■ P2 ■ P3 ■ P4 ■
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Topinojan veden BOD-arvo ja ravinnepitoisuudet sekä hy-
gieenistä likaantumista kuvaavien bakteerien määrä kasvoivat 
kaikilla tutkimuskerroilla merkittävästi havaintopaikkojen P2 
ja P3 välillä. Havaintopaikassa P3 ojavesi oli voimakkaasti li-
kaantunutta ja sen hygieeninen tila oli huono. Ojaveden laatu 
oli vuoden 2008 näytteenottokerroilla selvästi huonompi kuin 
esimerkiksi edellisvuonna, jolloin havaintopaikkojen välillä ei 
ollut merkittäviä eroja. Typestä valtaosa oli vedessä muussa 
muodossa kuin ammoniumtyppenä, mikä voi yhdessä suuri-
en DOC- ja BOD-arvojen kanssa viitata siihen, että kuormitus 
tulee lähellä ojaa sijaitsevalta kompostointialueelta. Kuormi-
tuslähde tulisi selvittää tarkemmin lisänäyttein.

Suotovesi 
Kaatopaikalta Turun keskuspuhdistamolle johdettava suoto-
vesimäärä oli 274 410 m3 eli keskimäärin 750 m3 päivässä. 
Tämä oli keskimäärin 1 % Turun keskuspuhdistamon tulo-
virtaamasta. Suotovesien aiheuttama kuormitus oli pääosin 
typpikuormitusta, joka vastasi 7 % puhdistamolle tulevasta 
typen kokonaiskuormituksesta. 

Kuormituslaskelman perusteella kaatopaikkavedet vasta-
sivat orgaaniselta kuormitukseltaan (BOD7ATU) noin 1 450 
asukkaan, keskimääräisen fosforikuorman mukaan noin 410 
asukkaan ja keskimääräisen typpikuorman mukaan noin 14 
000 asukkaan puhdistamattomia asumajätevesiä. 

VAIKUTUKSET ILMAAN

Topinojan kaatopaikkapenkassa muodostuvaa kaatopaikka-
kaasua kerätään talteen biokaasupumppaamolla. Pumppaa-
mo on otettu käyttöön kesäkuussa 2002. Muodostuva  kaasu 
käytetään ensisijaisesti hyväksi lämpöenergiana. Kaasua voi-
daan myös polttaa soihtupolttimessa. Sarlin Hydor Oy hoitaa 
biokaasulaitoksen mittaus-, säätö- ja huoltotoimintaa. 

Kaatopaikkakaasun muodostumista Topinojan kaatopai-
kalla arvioitiin laskentamenetelmällä, jonka laskennassa käy-
tettään kaasunmuodostuksen aikakäyttäytymisen huomioon 
ottavaa FOD-menetelmää. Laskelmien mukaan metaanin 

talteenottotehokkuus oli vuonna 2008 noin 40 % kaikesta 
kaatopaikalla syntyvästä metaanista. Ilmaan vapautunut me-
taanin määrä oli 727 tonnia. 

Haju 
Ilmatieteen laitos teki vuonna 2003 Topinojan jätekeskuksen 
hajupäästöjen leviämisselvityksen. Suomessa ohjearvoksi esi-
tetyn hajusuositteen yläraja, 9 % kokonaisajasta, ylittyy varsin 
suurella alueella jätekeskuksen ympärillä. Vallitsevien tuulen 
suuntien mukaisesti hajujen esiintyminen painottuu pohjoi-
sen, koillisen ja lounaan puolelle jätekeskusta.

Jätekeskuksen hajupäästöjä tulee vähentämään jatkossa 
käytöstä poistetun kaatopaikan sulkeminen, kaatopaikka-
kaasun talteenoton merkittävä tehostuminen ja biohajoavan 
jätteen energiakäyttö. 

Pöly 
Jätekeskuksen pölykuormitusta aiheuttavat pääasiassa jäte-
liikenne, jätteiden loppusijoitus, ylijäämämaiden ja lievästi 
pilaantuneiden maiden loppusijoitus sekä puu- ja kiviainek-
sen murskaus. 

Kuivana kautena jätteiden pölyämisestä aiheutuvia hait-
toja vähennetään kastelulla ja suolauksella. Asfaltoidut lii-
kennealueet pyritään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan 
puhdistamaan lakaisukoneella. Puu-ja kiviaineksen murskaus 
suoritetaan aina siten, että murskattava aine kastellaan. 

MELU

Kaatopaikan ympäristö on kaavoissa varattu teollisuus-, 
maa- ja metsätalous- sekä virkistyskäyttöihin. Melun suhteen 
lähimmät häiriintyvät kohteet ovat jätekeskuksen lähettyvillä 
sijaitsevat pientalot sekä Paimalan koulu. Laajennusalueen 
2007–2008 sijainti on otollisempi Paimalan koulua ajatellen 
kuin vanha täyttöalue. 

Em. jätekeskuksen sijaintiin ja toimintaan liittyvien seik-
kojen takia kaatopaikasta aiheutuvia liikenne-ja meluhaittoja 
voitaneen pitää suhteellisen pieninä. 
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■■  Vapautuvan metaanin määrä, milj. m3/a (laskennallinen arvio)    
■  Metaanin talteenotto, milj. m3/a 

TOPINOJAN KAATOPAIKAN KAASUNKERÄYSPUTKISTOT

TOPINOJAN KAATOPAIKALTA ILMAKEHÄÄN VAPAUTUVAN 
METAANIN MÄÄRÄ VUOSINA 1971–2008
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HAITTALINTUJEN VÄHENTÄMINEN 2008  2007  2006 
loukutettuja lokkeja 3 445 2 594  4 200 
ampumalla vähennetty variksia      209
ja lokkikantaa 236     513     365

BIOKAASULAITOKSEN TOIMINTA VUOSINA 2006–2008

  2006  2007  2008

Kaasupumppaamon käyntiaika (h)  8 520  8 494  8 011

kokonaiskäyntiaste (%)  97  97  91

Kaasumäärä hyötykäyttöön (milj.m3n)  1,44  1,41  1,55 

Kaasumäärä soihtupolttoon 0,0 0,0 0,0

Polttoaine-energia hyötykäyttöön (GWh)  6,6  6,7  6,6 

TOPINOJAN KAATOPAIKAN SUOTOVESIEN AIHEUTTAMA 
KUORMITUS TURUN KESKUSPUHDISTAMOLLE VUOSINA 
2006–2008

Kuormitus kg/d

■ 2006   ■ 2007  ■ 2008
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HAITTAELÄIMET

Eläinten aiheuttamat haitat estetään pääsääntöisesti jättei-
den riittävällä peittämisellä ja koneellisella käsittelyllä. Tuho-
eläinten torjunnassa käytetään myrkytyksiä. Toimintavuonna 
on Topinojan jätekeskuksessa rottien ja hiirien torjunnasta 
vastannut Oy Rentokil Initial Ab, joka suorittaa viisi torjunta-/
tarkastuskäyntiä vuodessa. 

Lokkien torjuntaan on myös varauduttu. Keinona käyte-
tään loukuilla pyytämistä. Varsinais-Suomen Riistanhoitopiiril-
tä on anottu vuosittain lupa lokkien ja muiden haittalintujen 
pyydystämiselle. Loukutuksia suoritettiin Topinojan jätekes-
kuksessa toimintavuonna 18 viikonloppuna. 

Jätekeskuksessa käy noin 500–1 000 lokkia päivässä. 
Lintuinfl uenssaan varautumista jatkettiin viranomaisilta saa-
tujen ohjeiden mukaisesti. Jätteenvastaanottoon laadittiin 
ohjeistus 2006. 

ROSKAANTUMINEN 

Roskaantumista jätekeskuksessa ja sinne johtavien teiden 
varsilla aiheuttavat pääasiassa kuljetukset sekä tuuli 
ja linnut, jotka levittävät roskia kaatopaikalta lähi-
ympäristöön. Ympäristön roskaantuminen este-
tään jätteiden riittävällä koneellisella käsit-
telyllä ja nopealla peittämisellä. Peittä-
mättömiin jätekuormiin puututaan he-
ti. Ympäristön roskaantumista vähentää 
myös alueen ympärille rakennettu aita sekä 
puusto.

POIKKEAVAT TILANTEET 

Topinojan jätekeskuksen alueella havait-
tiin toimintavuoden aikana hajuhaittoja, 
jotka aiheutuivat vanhasta jätepenkasta 
purkautuvasta kaatopaikkakaasusta. Kaa- topaikkakaasu 
purkautui alueelta, jossa vuonna 2007 oli penkkapalo. Aluet-
ta peitettiin savella toimintavuoden aikana ja työ jatkui vielä 
vuoden 2009 puolelle.
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TOIMINNAN JA OLENNAISTEN TAPAHTUMIEN SEKÄ 
LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVIEN 
SEIKKOJEN ARVIOINTI

Turun Seudun Jätehuolto Oy on kuntien omistaman jäte-
huoltoyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa lakisääteisistä 
jätehuoltotehtävistä. Vuosi 2008 oli Turun Seudun Jätehuol-
to Oy:n viides kokonainen toimintavuosi. Yhtiön tilikausi on 
kalenterivuosi.  

Yhtiökokous on talousarvion yhteydessä vahvistanut 
yhtiön päämäärät ja tavoitteet vuodelle 2008. Yhtiön mi-
tattavissa olevat päämäärät ovat toteutumisuralla. Budjetin 
tavoitteet ovat pääosin toteutuneet hyvin.

PÄÄMÄÄRÄT VUODEN 2008 BUDJETISSA

• Aikaansaada kulutustottumuksien muutoksia jätteen
   synnyn vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi
• Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöä lisätään 70 %:iin
• Kaatopaikkakelpoisen erityisjätteen turvallista loppu-
   sijoituskapasiteettia ylläpidetään
• Korkea palvelutaso tuotetaan tehokkaasti

LAKISÄÄTEISEN JÄTEHUOLLON TAVOITTEET 
VUODELLE 2008

•  TSME sopimusta jatketaan ja muokataan
•  Jätehuoltoa tehostetaan kattavan kiinteistörekisterin
    avulla
•  Haja-asutuksen ja vapaa-ajan asumisen jätehuollon 
    palvelutasoa kehitetään
•  Julkisen hallinnon kiinteistöjen jätehuoltopalvelutasoa
    kehitetään
•  Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen palvelutasoa
    kehitetään
•  Yhtiön toimintamahdollisuuksia parannetaan laatimalla
    ja toteuttamalla yhteysstrategia
•  Kaatopaikkojen ympäristönsuojelua tehostetaan
•  Johtamisjärjestelmää kehitetään

Osakkaat

Yhtiön osakkaita olivat vuonna 2008 Aura, Askainen, Kaa-
rina, Lieto, Lemu, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, 
Naantali, Nousiainen, Parainen, Piikkiö, Pöytyä, Raisio, Rus-
ko, Rymättylä, Tarvasjoki, Turku, Vahto ja Velkua. Kaikkien 
kuntien kanssa on tehty vuoteen 2029 asti voimassa olevat 
jätehuoltosopimukset. Kuntauudistusten myötä osakaskun-
nat ovat 1.1.2009 alkaen Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turun-
maa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki ja Turku. 

KESKEISET TALOUDEN 
TUNNUSLUVUT 2008  2007  2006

Liikevaihto, euroa 17 034 927   16 900 448  15 383 783 

Liikevoitto, euroa 447 481  1 153 692  822 263 

Liikevoiton osuus liikevaihdosta, %  2,6 6,8  5,3 

Voitto, euroa  188 106  877 857 743 290

Voiton osuus liikevaihdosta, %  1,1  5,2  4,8

Oman pääoman tuotto, %  8,0  19,6  16,6

Sijoitetun pääoman tuotto, %  7,2  22,2  22,6  

Omavaraisuusaste, %  58,6  53,8  58,8

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin  42  40,5  38

INVESTOINNIT, POISTOT JA LAINAT 

2 500 000
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1 500 000

1 000 000

500 000
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YRITYSPALVELUN TAVOITTEET VUODELLE 2008

•  Markkina-asemaa vahvistetaan yritysjätehuollon 
    kokonaispalvelujen vastuullisena tarjoajana
•  Yrityspalvelu toimii avoimilla markkinoilla eikä yritys-
    palvelun hintoja subventoida
•  Yrityspalvelun kirjanpito eriytetään lakisääteisen jäte-
    huollon kirjanpidosta
•  Selvitetään yrityspalvelun yhtiöittämistä

Vuoden 2008 liikevaihto on 17 034 926,85 euroa. Jäte-
vero 2 207 280 euroa on kirjattu tuloksi liikevaihtoon Kirjan-
pitolautakunnan antaman ohjeen mukaisesti ja vastaavasti 
menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin. Jäteverolla ei ole 
vaikutusta tilikauden tulokseen.

Tilikauden 2008 tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpää-
tössiirtoja ja veroja on 489 924,36 euroa ja satunnaisten 
erien, tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulos on voitol-
linen 188 105,53 euroa.

Yhtiö ei ole ottanut tilivuoden aikana lainaa. Isosuon 
pohjarakenteiden liikearvopoisto loppui vuoden 2008 lo-
pussa.

Investointimenot
Poistot
Lainat
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ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

Jätehuoltopalvelujen markkinat ovat yritysten jätehuollon 
osalta kehittymässä. Jätteiden käsittelyn liiketoimintaa har-
joittavia toimijoita on tullut lisää ja jätteen käsittelykapasi-
teetti on lisääntynyt ja monipuolistunut. Erityisesti jätteen 
hyötykäyttömarkkinoille on syntynyt erikoistuneita ja inno-
vatiivisia yrityksiä. Jätettä tuottavat yritykset hankkivat mark-
kinoilta uusia jätehuoltopalveluja ja jätevirrat jakautuvat 
kilpailun ohjailemina. Jätteen määrä ei ole kasvussa, joten 
alan kasvu perustuu kierrätyksen tehostumiseen ja parem-
paan ympäristönsuojelun tasoon. Kilpailutilanne aiheuttaa 
sen, että Turun Seudun Jätehuollon vastaanottaman jätteen 
määrä on lievässä laskussa. Vastaanotetun yhdyskuntajät-
teen määrä väheni vuonna 2008. 

Asumisessa syntyneen jätteen jätehuollon ovat yhtiön 
osakaskunnat antaneet yhtiön tehtäväksi. Asumisen jätteen 
käsittely ja hyödyntäminen on jätelain nojalla kuntien vas-
tuulla, joten yhtiö vastaanottaa asumisessa syntyvän jätteen 
kokonaisuudessaan myös tulevaisuudessa. Vuonna 2008 
alkanut talouden taantuma ei olennaisesti vaikuta lakisää-
teiseen asumisessa syntyvän jätteen jätehuoltoon. Kasvaviin 
jätehuollon kustannuksiin varauduttiin nostamalla lakisää-
teisen jätehuollon jätteenkäsittelyhintoja noin 20 %.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ 

Lounais-Suomen ympäristökeskus ei myöntänyt uudelle 
energialaitokselle ympäristölupaa. Vaasan hallinto-oikeus 
piti ympäristökeskuksen päätöksen voimassa. Luvan hakija, 
Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy, on valit-
tanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Valitusoikeuksien käsittelyt vievät niin 
paljon aikaa, että palvelun alkaminen viivästyy olennaises-
ti. Hyötykäyttötavoitteiden saavuttamiseksi jouduttaneen 
hankkimaan väliaikaisia hyötykäyttöpalveluja.

Kilpailu jätehuollon palvelumarkkinoilla on kiristymäs-
sä. Yhtiön kilpailukykyä vahvistetaan strategisin toimen-
pitein, joista tärkeimmät ovat osaamisen ja järjestelmien 
kehittäminen.

Rakennusjätteen määrä tullee rakennusalan taantuman 
takia vähenemään ja kilpailu kiristymään, mikä vaikuttaa 
kaikkien alalla toimivien tulokseen.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN 
KÄYTTÄMISESTÄ TAI TAPPIOIDEN KATTAMISESTA 

Osakeyhtiölaki velvoittaa, että yhtiön johdon on huolelli-
suusvelvollisuutensa nojalla otettava huomioon tilinpää-
töksen laatimisen jälkeen yhtiön taseasemaan vaikuttavat 
olennaiset muutokset ja varmistuttava siitä, että yhtiö säilyy 
maksukykyisenä.

Yhtiöllä on vuodelle 2009 kohdennettuja investointi-
menoja 3 235 400 €. Tämän hetkisten pitkäaikaisten laino-
jen lyhennykset ovat noin 177 000 € vuodessa. Yhtiö saa 
jonkun verran ulkopuolista rahoitusta uusien hankkeiden 
toteutukseen hankkeen arvosta ja vakuuskelpoisuudesta 
riippuen, mutta muuta olemassa olevaa omaisuutta yhtiöllä 
ei ole riittävästi ulkopuolisen rahoituksen vakuudeksi eikä 
yhtiöjärjestyksessä ole omistajakunnille määrätty takausvel-
voitetta yhtiön lainoihin.

Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden voitto 188 103,53 
euroa siirretään yhtiön voittovaroihin ja että osinkoa ei 
jaeta.

TIETOJA YHTIÖN ORGANISAATIOSTA, JOHDOSTA 
JA TILINTARKASTAJISTA

Yhtiön osakkaita 31.12.2008 olivat Askainen, Aura, Kaari-
na, Lemu, Lieto, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, 
Naantali, Nousiainen, Parainen, Piikkiö, Pöytyä, Raisio, Rus-
ko, Rymättylä, Tarvasjoki, Turku, Vahto ja Velkua. 

YHTIÖKOKOUKSET

Vuoden 2008 aikana pidettiin kaksi yhtiöjärjestyksen mu-
kaista yhtiökokousta. 

HALLITUS

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Hallituksen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Olli A. Manni (pj) Sakari Hihnala
Arto Jokinen (varapj.) Ari Saarinen
Erkki A. Hietanen Janne Aso
Mirja Hovirinta Seppo Koski
Antero Jaskari Timo Jyväkorpi
Marjukka Karttunen Pasi Vänttinen
Ilkka Laaksonen Jarmo Järviö
Kjell Lundahn Mia Ilola
Mari Mikkola Ilkka Kallio
Elina Rantanen Minna Leka
Matti Schrey Ari Leinonen
Olli Vuorinen Merja Kantalainen
Folke Öhman Barbara Heinonen

Hallituksella on vuoden 2008 aikana ollut 8 kokousta, 
joista yksi pidettiin Isosuon jäteasemalla. Hallituksella oli 
yksi strategiapäivä. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 
Markku Lehtokari.

TILINTARKASTUS

Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Matti Kalliolahti 
(Oy Audiator Ab).
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Tuloslaskelma 1.1.2008–31.12.2008

EURO  2008 2007

LIIKEVAIHTO 17 034 927 16 900 448
Liiketoiminnan muut tuotot 69 132 52 966
Materiaalit ja palvelut    
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
  Ostot tilikauden aikana -1 025 490 -984 917
 Ulkopuoliset palvelut -8 062 659 -7 334 476
 Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 088 149 -8 319 393

Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot -1 421 575 -1 409 659
 Henkilösivukulut     
  Eläkekulut -242 105 -257 213
  Muut henkilösivukulut -93 875 -109 856
 Henkilöstökulut yhteensä -1 757 555 -1 776 727

Poistot ja arvonalentumiset    
 Suunnitelman mukaiset poistot -705 688 -373 768
 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -705 688 -373 768

 Liiketoiminnan muut kulut -5 105 185 -5 329 833

LIIKEVOITTO/TAPPIO 447 481 1 153 692

Rahoitustuotot ja -kulut    
 Muut korko- ja rahoitustuotot    
 Muilta 121 467 131 907
 Korkokulut ja muut rahoituskulut    
 Muille -79 024 -54 568
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 42 443 77 339

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 489 924 1 231 032
Satunnaiset erät    
 Satunnaiset tuotot 0 0
 Satunnaiset erät yhteensä 0 0

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 489 924 1 231 032

Tilinpäätössiirrot    
 Poistoeron muutos -232 411 -22 836
Tuloverot    
 Tilikauden verot -69 410 -330 339

     
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 188 104 877 857
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Tase 31.12.2008

EURO 2008 2007 

VASTATTAVAA  
OMA PÄÄOMA  
    
Osakepääoma 2 973 000 2 973 000
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 2 005 884 1 128 027
Tilikauden voitto(tappio) 188 104 877 857

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 166 987 4 978 884
    
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  
Poistoero 300 200 67 788
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 300 200 67 788
  
  
    
VIERAS PÄÄOMA  
    
Pitkäaikainen  
 Lainat rahoituslaitoksilta 1 296 300 1 472 900
 Muut velat 3 389 3 266
 Pitkäaikainen yhteensä 1 299 689 1 476 166
 
Lyhytaikainen  
 Lainat rahoituslaitoksilta 176 600 176 600
 Saadut ennakot 4 027 1 695
 Ostovelat 1 601 220 1 819 938
 Muut velat 496 421 591 819
 Siirtovelat 281 251 277 046
 Lyhytaikainen yhteensä 2 559 517 2 867 098

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 859 207 4 343 264
    
    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 326 394 9 389 936
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EURO 2008 2007 

VASTAAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT  
  
Aineettomat hyödykkeet  
 Aineettomat oikeudet 37 310 49 732
 Liikearvo 0 162 606
 Muut pitkävaikutteiset menot 23 388 23 466
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 60 698 235 804
Aineelliset hyödykkeet  
 Rakennukset ja rakennelmat  
 Omistetut 3 754 153 870 838
 Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 3 754 153 870 838
 Koneet ja kalusto 272 464 262 135
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 341 434 2 287 895
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 4 368 051 3 420 868

 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 428 749 3 656 672

VAIHTUVAT VASTAAVAT  
Saamiset  
 Lyhytaikaiset  
  Myyntisaamiset 2 537 002 3 415 110
  Muut saamiset 10 000 138 752
  Siirtosaamiset 247 343 126 486
  Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 2 794 346 3 680 348
  Saamiset yhteensä 2 794 346 3 680 348
Rahat ja pankkisaamiset 2 103 299 2 052 916

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 897 645 5 733 264

VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 326 394 9 389 936



TURUN SEUDUN  JÄTEHUOLTO OY 2008

32

EURO 2008 2007 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 489 924 1 231 032 
      
Oikaisut:    
Suunnitelman mukaiset poistot 705 688 373 768 
Rahoitustuotot ja -kulut -42 443 -77 339 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot    
Käyttöomaisuuden myyntitappiot     
  
Käyttöpääoman muutos:     
 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 995 521 -1 211 755 
 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -271 518 290 339 
      
Maksetut korot ja maksut    
Saadut korot 238 939 79 287 
Maksetut korot -80 998 -33 967 
Maksetut verot -330 487 -270 845 
Liiketoiminnan sat.eristä johtuva rahavirta (netto)     
  
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 704 626 380 520 
       
 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 477 765 -2 454 019 
Käyttöomaisuuden myyntivoitot    
Käyttöomaisuuden myyntitappiot   
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 477 765 -2 454 019 
       

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
Maksullinen osakeanti    
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 150 000 
Pitkäaikaisten lainojen muutos -176 477 1 273 974 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -176 477 1 423 974 
      
RAHAVAROJEN MUUTOS 50 384 -649 526 
      
Rahavarat 1.1. 2 052 916 2 702 441 
Rahavarat 31.12. 2 103 299 2 052 916 

Rahoituslaskelma
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Tilinpäätöksen 31.12.2008 liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot 2008 2007

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista      
Vuokratuotot 40 840 39 092
Avustukset ja tuet 5 500 11 592
Palvelutuotot 22 486 1 742
Palkkiot ja korvaukset 0 0
Muut 305 540
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 69 132 52 966

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ 
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin    
Toimistohenkilökunta 16 15
Kenttähenkilökunta 26 26
Yhteensä 42 41

JOHDON PALKAT JA PALKKIOT  
Hallituksen palkat/korvaukset 18 040 22 485   

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 187 097 153 810
Toimitilakulut 1 307 398 1 274 207
Ajoneuvokulut 186 772 214 325
Atk-laite ja -ohjelmakulut 95 846 65 857
Muut kone- ja kalustokulut 238 769 219 775
Matkakulut 54 309 75 360
Edustuskulut 18 413 22 938
Myyntikulut (muut kuin jäteverot) 189 12
Myyntikulut (jäteverot) 2 207 280 2 677 680
Markkinointikulut 195 201 180 441
Tutkimus- ja kehityskulut 14 953 15 893
Hallintopalvelut 252 755 129 049
Muut hallintopalvelut 310 583 289 877
Muut liikekulut 35 619 10 610
Yhteensä 5 105 185 5 329 833

Taseen liitetiedot 2008 2007
PYSYVÄT VASTAAVAT        
  
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 
Atk-lisenssimaksut      
Hankintameno 1.1. 74 018 43 443
Lisäykset 13 578 30 575
Vähennykset     
Hankintameno 31.12. 87 596 74 018      
     
Kertyneet poistot 1.1. 24 286 3 872
Vähennysten kertyneet poistot     
Tilikauden poistot 26 000 20 414
Kertyneet poistot 31.12. 50 286 24 286      
     
Kirjanpitoarvo 31.12. 37 310 49 732      
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   2008 2007 
Liikearvo      
Hankintameno 1.1. 813 031 813 031    
Lisäykset 0 0    
Hankintameno 31.12. 813 031 813 031    

Kertyneet poistot 1.1. 650 425 487 818    
Tilikauden poistot 162 606 162 606    
Kertyneet poistot 31.12. 813 031 650 425    

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 162 606

Muut pitkävaik.menot 
Hankintameno 1.1. 46 779 46 779    
Lisäykset 18 939     
Vähennykset    
Hankintameno 31.12. 65 718 46 779    

Kertyneet poistot 1.1. 0 0 
Vähennysten kertyneet poistot 23 312 7 719 
Tilikauden poistot 19 018 15 593 
Kertyneet poistot 31.12. 42 330 23 312    

Kirjanpitoarvo 31.12. 23 388 23 466    

Rakennukset ja rakennelmat      
Hankintameno 1.1. 1 369 335 1 369 335 
Lisäykset 3 315 710 0 
Vähennykset   
Hankintameno 31.12. 4 685 045 1 369 335    

Kertyneet poistot 1.1. 498 497 366 519 
Vähennysten kertyneet poistot   
Tilikauden poistot 432 395 131 978    
Kertyneet poistot 31.12. 930 892 498 497    

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 754 153 870 838    

Koneet ja laitteet   
Hankintameno 1.1. 103 019 56 973 
Lisäykset 43 381 46 046 
Vähennykset   
Hankintameno 31.12. 146 400 103 019    

Kertyneet poistot 1.1. 20 623 6 289 
Vähennysten kertyneet poistot   
Tilikauden poistot 17 195 14 333 
Kertyneet poistot 31.12. 37 818 20 623    

Kirjanpitoarvo 31.12. 108 582 82 396    
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   2008 2007 
Kalusto ja muu irtain   

Hankintameno 1.1. 219 751 100 644  
Lisäykset 32 618 119 107 
Vähennykset   
Hankintameno 31.12. 252 368 219 751    

Kertyneet poistot 1.1. 40 011 11 167 
Vähennysten kertyneet poistot   
Tilikauden poistot 48 475 28 844 
Kertyneet poistot 31.12. 88 486 40 011    

Kirjanpitoarvo 31.12. 163 882 179 739 

Keskeneräiset hankinnat       
    
Hankintameno 1.1. 2 287 895 29 604 
Lisäykset 1 332 849 2 258 291 
Vähennykset 3 279 310     
Hankintameno 31.12. 341 434 2 287 895    
         
Kirjanpitoarvo 31.12. 341 434 2 287 895    
         
SAAMISET       
Siirtosaamisten olennaiset erät
Lakisäät. vak.maksut  4 983 7 462    
Tuloverot 226 990 0    
Muut menoennakot 15 363 1 545    
Korkotulot 7 117 479    
Muut jaksotukset 0 0    
Yhteensä 247 343 126 486    
          
OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma 1.1. 2 973 000 2 973 000  
Osakepääoma 31.12. 2 973 000 2 973 000  

Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 1.1. 2 005 884 1 128 027  
Voitto(tappio) edellisiltä tilikausilta 31.12. 2 005 884 1 128 027   
  
       
Tilikauden voitto(tappio) 188 104 877 857   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 166 987 4 978 884   



TURUN SEUDUN  JÄTEHUOLTO OY 2008

36

TA
LO

U
D

ELLIN
EN

 V
A

STU
U

LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA  2008 2007
Voitto edellisiltä tilikausilta 2 005 884 1 128 027    
Tilikauden voitto 188 104 877 857    
Yhteensä 2 193 987 2 005 884    

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA       
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua       
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat 589 900 766 500 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA       
Siirtovelkojen olennaiset erät 
Lomapalkkamenot 234 700 218 370   
Eläkevakuutusmaksumenot 24 337     
Korkomenot 22 164 24 138   
Tuloverot 0 34 087   
Muut 50 451   
Yhteensä 281 251 277 046   
         
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot       

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU OMAISUUTTA, JA VAKUUKSIEN ARVO      
Rahalaitoslainat 172 900 199 500    
Vakuudeksi annetut pantit 300 000 300 000     
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä 300 000 300 000    

Lisäksi yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 1.300.000 euroa vuonna 2007 otettuja rahalaitoslainoja, joiden vakuudeksi ei ole pantattu yhtiön 
omaisuutta. Niistä on annettu pankille erillinen sitoumus (Negative pledge).      
 

LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ 2008 2007
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 241 094 111 395 
Myöhemmin maksettavat 646 365 114 628  
Vuokravastuut yhteensä 887 459 226 024 
Jäännösarvovastuut yhteensä 227 365 156 884    

Leasing-maksujen määrät sisältävät arvonlisäveron.        

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET  2008 2007
Annetut pantit 10 000 110 000    

MUUT TALOUDELLISET VASTUUT, JOITA EI OLE MERKITTY TASEESEEN        
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. 
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Tilintarkastuskertomus

Olemme tarkastaneet Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikau-
delta 1.1.2008–31.12.2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

HALLITUKSEN JA TOIMISTUSJOHTAJAN VASTUU

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja 
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja mää-
räysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja 
siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perus-
teella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten peri-
aatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä,  
että tilinpäätöksessä tai toimintakertmuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 
ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeelli-
suudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös 
tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan 
olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

LAUSUNTO

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani 
tilikaudelta. Hallituksen esitys 188 103,53 euron tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Turussa 23.3.2009

Matti Kalliolahti    
KHT, JHTT 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 

Turussa 4.3.2008

Olli Manni (puheenjohtaja) 

Ilkka Laaksonen (hallituksen jäsen)

Markku Lehtokari (toimitusjohtaja)

Kjell Lundahn (hallituksen jäsen)

Erkki Hietanen (hallituksen jäsen) 

Mari Mikkola (hallituksen jäsen) 

Mirja Hovirinta (hallituksen jäsen) 

Elina Rantanen (hallituksen jäsen)

Antero Jaskari (hallituksen jäsen) 

Matti Schrey (hallituksen jäsen)

Arto Jokinen (hallituksen jäsen) 

Olli Vuorinen (hallituksen jäsen)  

Marjukka Karttunen (hallituksen jäsen)

Folke Öhman (hallituksen jäsen)

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE
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Ammoniumtyppi, NH4-N
Heikentää veden hajua ja makua. Eräs veden likaantumisindikaatto-
reista.

Biojäte
eloperäinen elintarvike- ja ruokajäte.

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

CO2-ekvivalenttitonni
Yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaa-
supäästöjen, kuten metaanin, vaikutus kasvihuoneilmiön voimistu-
miseen.

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 päästö. 

Hiilidioksidi, CO2
Orgaanisen aineen palamisessa syntyvä lopputulos. Kasvit sitovat hii-
lidioksidia kasvunsa lähtöaineeksi ja vapauttavat sitä hajotessaan. Hii-
lidioksidi ilmakehässä edistää kasvihuoneilmiötä.

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.

Kaatopaikkajäte
Polttokelpoisen jätteen rinnalla kerättävää, kaatopaikalle sijoitettavaa 
jätettä, johon kuuluvat energiakäyttöä haittaavat jätteet kuten posliini, 
hiekoitushiekka ja PVC-muovi. 

Kemiallinen hapenkulutus CODCr
Vedessä olevien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten (eloperäisten) 
aineiden määrä.

Kloridit
Esiintyvät vedessä pääasiassa natriumkloridina. Aiheuttaa veteen ma-
kua ja putkistoissa korroosiota.

Kuona
Poltossa jätteen palamaton epäorgaaninen ainesosa.

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

NOx
Typen oksidit, NO ja NO2, typen palamistuotteita, joita syntyy sekä
polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. Aiheuttavat luon-
nossa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä rehevöitymistä.

Ominaispäästö
Päästömäärä laskettuna tuotettua tai käytettyä energia- tai tuotan-
toyksikköä kohti.

Lyhenteet ja käsitteet

Ongelmajäte
Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Orgaaninen
Hiiliyhdisteisiin kuuluva tai niitä koskeva. Orgaaninen jäte on hiiliyh-
disteistä peräisin oleva, usein eloperäinen jäte.

Polttokelpoinen jäte
Syntypaikalla alkulajiteltu yhdyskuntajäte, joka käytetään hyödyksi 
energialaitoksessa. Polttokelpoisesta jätteestä on lajiteltu erilleen on-
gelmajätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, erityisjätteet, materi-
aalina hyödynnettävät jätteet sekä kaatopaikkajäte ja isokokoinen jäte. 
Jos kiinteistöllä ei kerätä erilleen tai kompostoida biojätettä, kuuluu 
biojäte polttokelpoiseen jätteeseen. 

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

Raskasmetallit
Rautaa (Fe) atomipainoltaan raskaampia metalleja, joilla saattaa olla 
ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Termiä käytetään usein epätar-
kasti ja sillä saatetaan tarkoittaa jopa epämetalleja, kuten arseenia 
tai booria.

Rikkidioksidi, SO2
Syntyy palamisen ja tuotantoprosessien yhteydessä rikkiyhdisteistä. 
Aiheuttaa luonnossa maaperän ja vesistöjen happamoitumista.

Savukaasupäästöt
Polttoaineiden palamisessa syntyvät kaasumaiset palamistuotteet, ku-
ten CO2, SO2 ja NOx.

Sähkönjohtokyky
Kuvaa veteen liuenneiden erilaisten suolojen määrää. Kohonnut arvo 
indikoi mm. kaatopaikkavaikutusta.

Vetykloridi eli kloorivety, HCI
Vaalean kellertävä, pistävänhajuinen kaasu. Suolahappo on kloorivety-
kaasun vesiliuos. Suolahapon myrkyllisyys eliöille perustuu sen voimak-
kaaseen 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 yhteiskuntaan 
kohdistuvat negatiiviset ja positiiviset vaikutukset.

YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään suunnitteilla 
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 = 1 000 MWh

MWh = 1 000 kWh
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