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Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön 
osakkaita ovat seudun 21 kuntaa: Aura, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Marttila, Masku, Merimasku, Mynämäki, Naan-
tali, Nousiainen, Parainen, Piikkiö, Pöytyä, Raisio, Rusko, Rymättylä, Tarvasjoki, Turku, Vahto ja Velkua, joilla on yhteinen 
tavoite: puhtaampi elinympäristö kaikille seudun asukkaille nyt ja tulevaisuudessa. Asiakkaitamme ovat toimialueen noin 
315 500 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 kierrätyspaperi Cyclus Print
[Paino] Finepress Oy
Palautetta tästä vuosikertomuksesta voitte antaa sähköpostilla paivi.mikkola@tsj.fi 
Kannen kuvassa taiteilija Tonja Goldblattin teos ”Sirpaleita” vuodelta 2006. Tonja raaputtaa kuva-aiheensa vanhoihin ikkunalaseihin, joita hän on 
saanut lahjoituksina. Lasikaiverrukset ovat sukua kuivaneulatekniikalle.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Uusi eurooppalainen jätestrategia korostaa jätehuollon 
suuntana kierrätysyhteiskuntaa. Keskeisin tavoite on vähen-
tää jätteen kaatopaikkasijoitusta. Suomessa valmistui viime 
vuonna valtakunnallinen jätesuunnitelma, joka perustuu 
pitkälti sääntelyn lisäämiseen. Suunnitelma on aikaisempaa 
realistisempi, mutta jätettä hyödyntävän teollisuuden toi-
mintaedellytysten parantamiseen ei vielä kuitenkaan tunnu 
löytyvän suunnitelmallisia keinoja. Jätettä joko aineena tai 
energiana hyödyntävä teollisuus toimii markkinaehtoises-
ti. Jos hyödyntävää teollisuutta ei synny, jätehuolto polkee 
paikallaan. Etenkin valtiovallan nihkeä lupapolitiikka on 
merkittävästi hidastanut oikeansuuntaista kehitystä. Suo-
mi näyttää joutuvan EU-oikeuteen kaatopaikkakeskeisen 
jätepolitiikkansa seurauksena.

Kiistanalaisena voimaan saatettu jätelain osauudistus, 
jossa elinkeinoelämästä ja asumisesta peräisin olevat jätteet 
on pyritty erottamaan omiin kuljetus- ja käsittelyketjuihin-
sa, lisää markkinavoimien vaikutusta jätehuollon arvoket-
jun alkupäässä.

Yhtiömme on strategisessa suunnittelussaan ja tavoit-
teiden asettelussaan ennakoinut nämä muutokset toimin-
taympäristössä. Markkinasuuntautunut palvelujen hankinta 
ja tehokas kilpailutus on yhtiömme toimintapa. Hyödyntä-
mispalvelujen saatavuus näyttää kuitenkin siirtyvän pitkien 
lupaprosessien takia niin pitkälle, että kehittyvä lainsäädän-
tö ajaa yli. Tämä on yleinen tilanne Suomessa eikä koske 
pelkästään Turun seutua, mutta yhdyskuntajätteen hyöty-
käytön kärkipaikalta putoaminen on meille karvas pala. 

”Jätehuollolle on 

        luonteenomaista 

        erittäin vahva 

       lakiin perustuva 

      sääntely. 

Yhdyskuntajätteen kierrätystä on kuitenkin pienin as-
kelin pystytty lisäämään. Mahdollisuuksia asumisen jätteen 
syntypaikkalajitteluun ja hyötykäyttöön materiaalina on 
merkittävästi parannettu. Yhtiön jäteneuvonnassa ja vies-
tinnässä on erityisesti panostettu asennemuokkaukseen 
parempien lajittelutottumuksien aikaansaamiseksi. 

Kunnittain kilpailutettu jätteenkuljetusjärjestelmä on 
lisännyt suosiotaan kunnissa. Nyt mukana ovat Askainen, 
Lemu, Masku, Merimasku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 
Raisio, Rymättylä, Vahto ja Velkua. Kunnittain järjestetty 
keskitetty jätteenkuljetusjärjestelmä tehostaa kuljetuksia 
merkittävästi ja toimii osaltaan kuljetusten päästöjä vähen-
tävästi. Suorat asiakaskontaktit asuinkiinteistöjen kanssa 
mahdollistavat yhtiömme palvelujen kehittämisen.

Yritysasiakkaitten jätehuoltopalveluja on parannettu. 
Yhtiömme yrityspalvelu toimii ympäristössä, jossa toimii 
kova kilpailu. Yhtiömme toiminta-ajatus sisältää sekä asu-
misen että yrittämisen vastuullisten jätehuoltopalvelujen 
järjestämisen siten, että kumpikin puoli hyötyy.

Osaamisemme on parantunut koulutuksen, itseopiske-
lun ja asiallisen asiakaspalautteen avulla.

Yhtiömme kolmas toimintavuosi on takana. Palvelutoi-
mintamme osaaminen on edelleen kehittynyt ja yhtiön ta-
lous on kunnossa. Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppa-
neitamme ja yhtiömme henkilökuntaa hyvästä vuodesta.

Turussa 12.4.2007
Markku Lehtokari

KOHTI KIERRÄTYSYHTEISKUNTAA
 – VAHVA SÄÄNTELY JA MARKKINAVAPAUS
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Business Planning -ohjelmisto, jonka avulla talouden suun-
nittelu ja ennustettavuus tehostuu merkittävästi. Ohjelmisto 
otetaan käyttöön kevään 2007 aikana. Kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen tiedonsiirrossa kuljetusliikkeiden ja yh-
tiön välillä aloitettiin tietojen sähköisen siirron kehitystyö. 
Sähköiseen tiedonsiirtoon siirrytään kokonaisuudessaan 
vuoden 2007 aikana. 

Yhtiön viestintää ja jäteneuvontaa vahvistettiin vuo-
den 2006 alussa kahdella uudella henkilöllä. Neuvoja ja 
tiedottaja aloittivat työnsä helmi-maaliskuussa. Neuvontaa 
ostettiin edelleen yhteistoimintaorganisaatioilta 2 henkilö-
työvuoden verran. Jäteneuvontaa annettiin erilaisissa tilai-
suuksissa yhteensä yli 13 200 lapselle ja aikuiselle. Varsinai-
sia neuvontatunteja kertyi noin 750 tuntia, joista noin 550 
oli ostoneuvontatunteja. Jätteiden synnyn ehkäiseminen 
on mukana lähes kaikissa neuvontatilanteissa. Yhtiöllä ja 
Turun Ekotorilla on lisäksi käytössä neuvontatapoja, joiden 
päätarkoitus on lisätä osallistujien tietoisuutta kestävistä 
kulutusvalinnoista. 

Lasin, metallin ja kartongin keräys tehostui yhtenäisten 
jätehuoltomääräysten myötä yhtiön toimialueen asuinkiin-
teistöillä vuoden 2007 alussa. Biojätteen erilliskeräys tehos-
tui suurtalouksissa ja kaupoissa. Energiakäyttöön ohjattavan 
jätteen polttokelpoisuutta parannetaan kunnissa vuosina 
2007 ja 2009 aloitettavilla kaatopaikkajätteen erilliskerä-
yksillä. Jäteneuvontamateriaaleja valmisteltiin erityisesti 
tukemaan taloyhtiöiden jätehuoltoratkaisujen uudistamista 
uusien jätehuoltomääräysten mukaiseksi.

Yhtiön yrityspalveluja tehostettiin palkkaamalla ym-
päristöasiantuntija kehittämään jätehuollon neuvontaa ja 
asiakaspalvelua yrityksille. Yrityspalvelu toimii vapaan kil-
pailun ympäristössä. 

TAVOITTEET JA TOTEUTUMINEN

Yhtiökokous on talousarvion yhteydessä 
vahvistanut yhtiön päämääriksi: 
1. Aikaansaada kulutustottumuksien muutoksia 
jätteen synnyn vähentämiseksi 
2. Yhdyskuntajätteen hyötykäytön lisääminen 70 %:iin
3. Hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen turvalli-
nen loppusijoitus
4. Yhtiön tuottavuus nousee ja jätteentuottajien
jätemaksut ovat suomalaista keskitasoa

Tavoitteet vuodelle 2006 on johdettu 
päämääristä ja ne ovat:
1. Jäteneuvonnan painopiste on jätteen synnyn 
ehkäisyssä
2. Syntypaikkalajittelun neuvontaa ja mahdolli-
suuksia tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun 
tehostetaan 
3. Panostetaan henkilökunnan koulutukseen
4. Viestintää tehostetaan
5. Yhtiön tulos on voitollinen
6. Panostetaan tietotekniikkaan

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutet-
tiin. Yhtiön tulos oli voitollinen, voiton osuus liikevaihdosta 
oli 4,8 %. Yhtiön pitkän aikavälin kehityskohteena on ollut 
tieto- ja tietoliikennetekniikan kehittäminen. Toiminta-
vuonna aloitettiin jäteasemien vaakaohjelmistojen uusimi-
nen, uudistustyö saatetaan päätökseen vuoden 2007 aika-
na. Taloushallinnossa otettiin käyttöön yhtiön ja tilitoimis-
ton välillä ns. ASP- järjestelmä, jolla kirjanpito saatiin lähes 
reaaliaikaiseksi. Taloushallinnon tueksi hankittiin lisäksi 

STRATEGINEN JOHTAMINEN 

Yhtiön toimiva johto on hallitus ja toimitusjohtaja. Omistajakunnat valvovat yh-
tiötä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous mm. vahvistaa yhtiön talousarvion, mikä 
on huomattavan vahva ohjauskeino.

Jätehuollon liiketoiminnassa ympäristömuutokset ovat nopeutumassa.
Strategisen suunnittelun tulee tällaisessa toimintaympäristössä olla jatkuvasti 
rullaava prosessi. Toimiva johto päivittää strategiaa jatkuvasti vuosikelloperi-
aatteella. 

Talousarvion laatimisen yhteydessä strategia jalkautetaan strategisiksi pää-
töksiksi. Strategisia työkaluja ovat esimerkiksi liiketoimintaympäristön muu-
tosten jatkuva analyysi, tasapainotetun mittariston avulla tapahtuva toimin-
nan suunnittelu ja resurssien kohdentaminen sekä talouden tasapainotukseen 
tähtäävä viisivuotisbudjetointi. Toimintavuoden aikana keskityttiin erityisesti 
osaamisstrategian laadintaan. Osaavan henkilöstön ja oppivan organisaation 
avulla on tarkoituksena muodostaa osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa hyvän asiakaspalvelun ja tuottavat prosessit. 
Osaaminen varmistetaan jatkuvalla, koko henkilökunnan koulutuksella sekä luomalla pätevän delegoinnin mahdollistava 
oppimisen ilmapiiri koko organisaatioon.
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PERUSTIETOA YHTIÖSTÄ 

        Kuntien asukkaat ja omistusosuudet
 2 006 osakkeet 
 asukkaat osuus-%

Askainen    942 0,20

Aura 3 748 0,77

Kaarina 22 207 13,45

Lemu 1 659 0,34

Lieto 15 414 4,04

Marttila 2 077 0,44

Masku 6 171 1,28

Merimasku 1 600 0,34

Mietoinen 1 697 0,37

Mynämäki 6 316 1,38

Naantali 14 067 9,92

Nousiainen 4 632 0,94

Parainen 12 143 10,09

Piikkiö 7 240 1,88

Pöytyä 6 229 1,35

Raisio 23 977 19,14

Rusko 3 818 0,81

Rymättylä 2 068 0,44

Tarvasjoki 1 950 0,44

Turku 175 390 31,95

Vahto 1 891 0,40

Velkua 247 0,03

yhteensä 315 483 100,00

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

Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) on kuntien omistama jä-
tehuoltoyhtiö. Vuonna 2007 omistajakuntia on 21. Yhtiön 
perustajakuntia ovat Kaarina, Lieto, Naantali, Masku, Parai-
nen, Piikkiö, Raisio ja Turku. Vuonna 2005 yhtiön osakkaiksi 
tulivat Aura, Askainen, Lemu, Marttila, Merimasku, Mynä-
mäki ja Mietoinen (vuonna 2007 Mynämäki), Nousiainen, 
Pöytyä, Rusko, Rymättylä, Tarvasjoki, Vahto ja Velkua. Uu-
sien osakkaiden kanssa tehtiin vuoteen 2029 asti voimassa 
olevat jätehuoltosopimukset. Myös perustajaosakkaiden 
jätehuoltosopimukset jatkettiin yhtä pitkiksi uusien osak-
kaiden kanssa.

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 tar-
joavat lisäksi jätehuollon kokonaisratkaisuja toimialueen 
teollisuudelle, kaupalle sekä muille yrityksille. 

Yhtiön toimialueella asuu noin 315 500 asukasta. Ko-
titalouksia on lähes 150 000 ja vapaa-ajan asuntoja noin 
13 700. Toiminta-alueen maa-pinta-ala on 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. 

Turun Seudun Jätehuolto Oy aloitti toimintansa 
1.1.2004. Yhtiö muodostettiin alueella aiemmin toimineis-
ta Turun jätelaitoksesta, Lounaisrannikon jätehuollosta ja 
Paraisten jätelaitoksesta. Turun Seudun Jätehuollon 
kehittämistä ohjaa yhtiön perustajakuntien 
vuonna 2002 hyväksymä yhteinen jätepolitiikka 
sekä seudun jätehuoltostrategia. 
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6

HALLINTO JA TALOUS PÄHKINÄNKUORESSA

JOHTAMINEN JA HALLINTO
Yhtiön hallituksessa on jäseninä 13 yhtiökokouksen va-
litsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Piki 
Kettinen ja varapuheenjohtajana Arto Jokinen. Hallituksen 
sihteerinä toimi Ari-Pekka Korhonen ja esittelijänä toimi-
tusjohtaja Markku Lehtokari. Hallituksella oli vuoden 2006 
aikana 6 kokousta ja yksi strategiapäivä.

Yhtiön hallitus toimihenkilöineen: Vasemmalta takarivissä, Antero Jaskari, Janne Aso, Sirkku Asumaa, Markku Lehtokari (toimitusjohta-
ja), Jaana Gustafsson, Ari-Pekka Korhonen (sihteeri), Folke Öhman, Kjell Lundahn, Ilkka Laaksonen, Arja Tuokko, Piki Kettinen (puheen-
johtaja), Mirja Hovirinta sekä Mari Mikkola. Kuvasta puuttuvat Arto Jokinen, Aki Lehtonen ja Olli Vuorinen.

TOIMINNALLINEN ORGANISAATIO 15.5.2006

Yhtiön hallituksen jäseniä olivat vuonna 2006: Piki Ket-
tinen (pj.), Arto Jokinen (vpj), Janne Aso, Sirkku Asumaa, 
Jaana Gustafsson, Mirja Hovirinta, Antero Jaskari, Ilkka 
Laaksonen, Aki Lehtonen, Kjell Lundahn, Mari Mikkola, Olli 
Vuorinen, Folke Öhman.

Toimitusjohtaja
Markku Lehtokari

Hallintopäällikkö
Arja Tuokko

Yhteyspäällikkö
Päivi Mikkola

Kehityspäällikkö
Kalle Karsten

Kehitysinsinööri
Tuula Salminen

Palvelupäällikkö
Juha Hämäläinen

Laskentasihteerit 
Riikka Armio
Tarja Heino

Toimistosihteerit
Katriina Heinonen

Tarja Takomo
Anneli Sukari

Neuvoja
Miia Jylhä

Tiedottaja
Tuuli Meriläinen

Jätehuolto-
mestari

Ari Vuorela

Jätehuoltomestarit
Sirkku Nurminen

Jan-Egon Aaltonen
Tuotantosuunnittelija

Kari Köpsi
Ympäristöasiantuntija

Arto Arvola

JäteasemanhoitajatTyökoneen-
kuljettajat
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Taloudellisen aseman ja tuloksen arviointi

Liikevaihto, euroa 15 383 783

Liikevoitto, euroa 822 263

Liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina                 5,3

Voitto, euroa 743 290

Voiton osuus liikevaihdosta prosentteina                 4,8

Oman pääoman tuotto prosentteina 16,6

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina                           22,6

Omavaraisuusaste prosentteina 58,8

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana  38,1

Tuotot tulolajeittanin 2006

■  Jätteenkäsittelymaksut
■  Jätteenkuljetusmaksut
■  Kompostointikentän tulot
■  Käteismyynti
■  Muut tulot
■   Metallin myynti

  

2 %
1 %2 %

87 %

5 %

3 % 11 %

2 %4 %

43 %

20 %

20 %

TALOUS PÄHKINÄNKUORESSA
Vuoden 2006 liikevaihto on 15 383 783 euroa. Tilikauden 
2006 tulos on tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen voitol-
linen, 743 290 euroa. Liikearvon (Isosuon pohjarakenteiden 
arvon) poistaminen nopeassa aikataulussa aiheuttaa sen, 
että normaalia suuremmat poistot rasittavat yhtiön tulosta 

vielä kaksi seuraavaa vuotta. 
Yhtiön jäteverollisesta liikevaihdosta 87 % tuli jätteen-

käsittelymaksuista, loput 13 % kertyi jätteenkuljetuksen tu-
loista sekä kaatopaikkakaasun ja metallin myynnistä. Yhtiö 
tuloutti valtiolle jäteveroa 2 913 506 euroa.  

Kulut tulolajeittain 2006

■ Ulkopuoliset palvelut
■  Jäteverot
■  Liiketoiminnan muut kulut
■  Henkilöstömenot
■  Aineet ja tarvikkeet
■  Poistot
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JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS

YHDYSKUNTAJÄTTEET
Turun seudulla on vuonna 2007 yhdessätoista kunnassa 
käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Turun Seudun 
Jätehuolto hoitaa niissä jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu- 
ja laskutustehtävät sekä kilpailuttaa jätteenkuljetusurakat 
määräajoin. 

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen urakoitsijoina 
toimivat Lassila & Tikanoja Oy, Varsinais-Suomen Jätehuolto 
Oy ja Sita Finland Oy. 

Yhtiön uusista osakaskunnista Askainen, Lemu, Meri-
masku, Rymättylä, Vahto ja Velkua päättivät siirtyä kunnan 
järjestämään jätteenkuljetukseen vuoden 2007 aikana. Uu-
sia kiinteistöjä tulee kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen 
piiriin noin 7 500 kappaletta. Kiinteistötietojen keräys ja 
rekisteröinti aloitettiin elokuussa 2006 ja työ jatkuu vielä 
vuoden 2007 puolella. Rymättylän kuljetukset kilpailutet-
tiin syksyllä ja uusi jätteenkuljetusjärjestelmä aloitettiin 
Rymättylässä vuoden 2007 alusta. Merimaskun ja Velkuan 
kilpailutus käynnistettiin loppuvuonna ja uudet kuljetukset 
alkavat 1.4.2007. Askaisten, Lemun ja Vahdon sekä Nou-
siaisten ja Mynämäen kuljetukset kilpailutetaan kevään 
2007 aikana. 

Muissa TSJ:n toimialueen kunnissa on sopimusperus-
teinen kuljetusjärjestelmä, eli kiinteistöt kilpailuttivat itse 
jätteenkuljetusyritykset. 

Sekajätteiden aluekeräyspisteitä oli yhtiön toimialu-
eella vuonna 2006 yhteensä noin 30 kpl. Ne on tarkoitettu 
palvelemaan pääasiassa kesäasukkaita, joissakin kunnissa 
käyttäjinä on myös vakituisia asukkaita. 

KIINTEISTÖKOHTAISET KERÄYKSET
Vuonna 2006 hyväksyttiin Turun seudun kunnissa uudet 
jätehuoltomääräykset, joilla yhtenäistettiin vuoden 2007 
alusta lasin ja metallin erilliskeräykset kaikkiin rivitaloihin 
ja kerrostaloihin (kiinteistöllä 4 huoneistoa tai enemmän). 
Samalla kaupunkikunnissa edellytettiin 20 huoneiston ja sii-
tä suuremmille kiinteistöille keräyskartongin keräys. Keräys-
paperin keräys on järjestetty jätelainsäädännön pohjalta 
käytännössä kaikissa rivitaloissa ja kerrostaloissa. 

Vuoden 2007 alusta parannettiin myös Orikedon jät-
teenpolttolaitokselle ohjattavan jätteen polttokelpoisuut-
ta kaatopaikkajätteen erilliskeräyksellä kunnissa, joista 
toimitetaan jätettä polttolaitokselle. Muut seudun kunnat 
tulevat polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen eril-
liskeräysten piiriin vuoden 2009 alusta. 

Myös muiden kuin asuinkiinteistöjen erilliskeräysvel-
voitteet yhtenäistyivät vuoden 2007 alusta. Hyötykäyttöön 
sopivat materiaalit tulee kerätä 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 tarkoi-
tettuja hyötyjätepisteitä noin 500 kappaletta. Suurimmassa 
osassa näistä pisteistä kerätään pienmetallia, keräyslasia ja 
keräyspaperia. Kartonginkeräystä oli toimintavuonna 16 
pisteessä. Paristonkeräyslaatikoita kunnissa on yhteensä 
noin 360 kappaletta, joista 260 on hyötyjätepisteiden yh-
teydessä.

Täydentävän hyötyjätehuollon kehitystyö aloitettiin 
syksyllä 2006 ja tavoitteena on saattaa työ loppuun v. 2007 
aikana. Kehitystyön tarkoituksena on luoda toiminta-alu-
eelle mahdollisimman tasapuolinen täydentävän jätehuol-
lon keräysverkosto. Kaarinassa hyötyjätepisteitä uudiste-
taan syväkeräykseen perustuvaksi paraikaa noin kymmenen 
pisteen vuosivauhdilla.

Yhteisesti käytössä olevien hyötyjätepisteiden ympäris-
tön siistiminen on lähes viikoittaista työtä. Siistimispalvelu 
ostetaan alueen ekotoreilta ja kierrätyskeskuksista.

 
ONGELMAJÄTTEET
Kotitalouksien tavanomaisia ongelmajätteitä otetaan vas-
taan jäteasemilla, seudun kierrätyskeskusten ja ekotorien 
yhteydessä sekä Yrjö Ympäristöautossa, joka kiertää sään-
nöllisesti kunnissa. Paristoja kerätään myös paristonke-
räyslaatikoihin, joita on hyötyjätepisteiden yhteydessä ja 
Turussa bussipysäkeillä. Apteekit vastaanottavat lääkkeitä 
ja kuumemittareita. Asbestia ja painekyllästettyä puuta 
vastaanotetaan jäteasemilla. Kotitalouksien ongelmajätteet 
otetaan vastaan maksutta, lukuun ottamatta erityissijoitet-
tavaa asbestijätettä. 

Vuonna 2006 vastaanotettiin kotitalouksien tavan-
omaisia ongelmajätteitä yli 571 tonnia eli 1,8 kg asukasta 
kohti. Ongelmajätteet on toimitettu Ekokem Palvelu Oy:n 
hoidossa olevan Topinojan ongelmajätekeskuksen kautta 
käsittelyyn ja hyötykäyttöön, pääsääntöisesti Ekokem Oy:n
ongelmajätelaitokseen Riihimäelle.

 
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 kotitalou-
det voivat tuoda sähkö- ja elektroniikkalaiteromut maksut-
ta. Loisteputket ja energiansäästölamput ovat myös tuot-
tajavastuun piirissä. Tuottajayhteisöt noutavat SE-romut 
vastaanottopisteistä käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi.

Vuonna 2006 vastaanotettiin sähkö- ja elektroniikkalai-
teromua 1 889 tonnia, eli 6 kg asukasta kohti.
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Vastaanotetut ongelmajätteet 2006 määrä/kg

Jäteasemat 110 029

Ekotorit ja kierrätyskeskukset 72 076

Apteekit 13 879

Yrjö-ympäristöauto 147 804

Ongelmajätekeskus 212 185

Ympäristöpäivän keräys 15 595

Ongelmajätteet yhteensä 571 568

JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

Vastaanotetut sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromut 2006 määrä/kg

Topinojan jätekeskus 463 925

Isosuon jäteasema 271 132

Rauhalan jäteasema ja Kierrätyskeskus 117 166

Turun Ekopaja/Ekotori 565 635

Liedon Kisällikellari 156 498

Kaarinan Kierrätyskeskus 314 733

SE-romu yhteensä 1 889 089

Vastaanotettujen jätteiden hyödyntäminen ja 
loppusijoitus vuonna 2005 ja 2006 (tonnia)

Jäte- ja vastaanottoasemille vastaanotetut jätteet
vuonna 2005 ja 2006 (tonnia)

■ Maamassat kaatopaikkarakenteisiin

■ Tuotantotoiminnan jätteet

■ Erityislietteet 

■ Erityisjätteet

■ Lajitellut hyöty- ja ongelmajätteet

■ Yhdyskuntajäte 

■ Loppusijoitus, 103 011 t

■ Erityissijoitus, 14 288 t

■ Käyttö kaatopaikkarakenteissa, 47 244 t

■ Toimitettu hyötykäyttöön, 10 807 t

■ Biojätteen kompostointi, 3 254 t

■ Energiahyödyntäminen, 47 547 t

20062005 20062005
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Turun Seudun Jätehuollolla on kolme kattavasti palvelevaa 
jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikkaa: Isosuon jätease-
ma Raisiossa, Rauhalan jäteasema Paraisilla ja Topinojan 
jätekeskus Turussa. Kotitalouksia palvellaan jäteasemilla 
pienasiakkaiden palvelupisteissä. 

Isosuon ja Rauhalan jäteasemilla sekä Topinojan jäte-
keskuksessa vastaanotetaan lajiteltuja hyötyjätteitä, tavan-
omaisia sekajätteitä, kaatopaikkakelpoisia erityisjätteitä 
sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja, kyllästettyä puuta 
ja kotitalouksien tavanomaisia ongelmajätteitä. Hiekka-
pitoisten lietteiden, asbestin, erityisjätteiden ja lajitellun 
biojätteen vastaanotto on keskitetty Topinojan jätekeskuk-
seen. Topinoja vastaanottaa erillissopimuksella myös lievästi 

pilaantuneita maa-aineksia. 
Vastaanotetut hyötyjätteet toimitetaan edelleen hyö-

dyntäjille: keräyspaperi ja -kartonki Paperinkeräys Oy:n 
vastaanottoon, metallit Kuusakoski Oy:n vastaanottoon ja 
keräyslasi Forssaan puhdistettavaksi. Puujätteet haketetaan 
voimalaitosten polttoaineeksi, risuhaketta käytetään ener-
giakäytön lisäksi kompostoinnissa tukiaineena. 

Turun Seudun Jätehuolto hoitaa polttokelpoisen yhdys-
kuntajätteen vastaanoton Orikedon vastaanottoasemalla 
Turussa. Jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin omistuk-
sessa ja hoidossa. Turun Seudun Jätehuolto ostaa laitokselta 
jätteen energiakäyttöpalvelun. 

250 000

200 000

150 000

100 000

 50 000
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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 asuinalu-
eelle on keskuksesta noin kaksi kilometriä. 

Nykyisen jätekeskuksen kokonaispinta-ala on noin 50 
hehtaaria ja laajennusalueen 9 hehtaaria. Loppusijoitus-
alueena on tällä hetkellä noin 33 hehtaaria. Jätekeskuksen 
alue on viemäröity ja vedet johdetaan Turun kaupungin 
jätevedenpuhdistamoon. Kaatopaikkakaasua kerätään tal-
teen kaatopaikan rakenteissa kulkevalla putkistolla. 

Nykyisen täyttöalueen käyttö kaatopaikkatoiminnassa 
päättyy 1.11.2007, kun kaatopaikkojen pohjarakenteita 
koskevat määräykset astuvat voimaan. Topinojan jätekes-
kuksen kaatopaikkatoiminnot siirtyvät tällöin laajennus-
alueelle.

Vastaanotetut jätemäärät vuonna 2006
Lajiteltuja ja sekalaisia jätteitä sekä maamassoja vastaan-
otettiin Topinojan jätekeskuksessa yhteensä 177 030 ton-
nia. Yhdyskuntajätettä vastaanotettiin noin 54 020 tonnia, 
Orikedon polttolaitoksen arinakuonaa 9 430 tonnia ja sa-
vukaasunpuhdistusjätettä 3 077 tonnia. 

Jätteitä sijoitettiin kaatopaikalle yhteensä noin 89 700 
tonnia. Ylijäämämaita, lievästi pilaantuneita maita ja hie-
koitushiekkaa hyödynnettiin jätekeskuksen kaatopaikkara-
kenteissa yhteensä 75 150 tonnia. Lajiteltuna vastaanotet-
tuja hyötyjätteitä kuten metallia, puuta, kantoja ja risuja, 
SE-romuja, kyllästettyä puuta sekä biojätteitä toimitettiin 
hyötykäyttöön vuoden aikana 12 150 tonnia. Arinakuonas-
ta erilleen seulottua metallia toimitettiin lisäksi hyötykäyt-
töön 886 tonnia. 

Vastaanotetuista jätteistä ja maamassoista 51,5 % toi-
mitettiin hyödynnettäväksi tai hyödynnettiin kaatopaikan 
rakenteissa. Topinojan toiminnot ja ympäristötarkkailut on 
esitetty kuvassa sivulla 14. 

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

Alueen kokonaispinta-ala on noin 60 hehtaaria, jos-
ta uusi osa (3,8 ha) on otettu käyttöön 1997. Vanhimman 
täyttöalueen pintarakenne on valmis ja kaatopaikkakaasu 
kerätään talteen kaatopaikan rakenteissa kulkevalla put-
kistolla. Jäteaseman alue on viemäröity ja vedet johdetaan 
Raision jätevedenpuhdistamoon. 

FT-Transport Oy:n kompostoi alueella Raision jäteve-
denpuhdistamolta tulevia jätevesilietteitä, elintarviketeol-
lisuuden lietteitä ja viljan puhdistusjätettä erillisen ympä-
ristöluvan mukaisesti. 

Isosuon alueen asemakaavan muutos pantiin vireille 
vuonna 2005 aikana. Jätteiden loppusijoitus Isosuolle on 
keskeytetty toistaiseksi kaavavalmistelujen vuoksi.

Isosuon toiminnot ja ympäristötarkkailut on esitetty 
kuvassa sivulla 19.

Vastaanotetut jätemäärät vuonna 2006
Isosuon jäteasemalla otettiin vastaan jätteitä vain pienasi-
akkailta. Lajiteltuja ja sekalaisia jätteitä sekä maamassoja 
vastaanotettiin yhteensä  noin 4 880 tonnia, niistä yhdys-
kuntajätettä  oli 1 220 tonnia ja kaatopaikkarakenteissa 
hyödynnettäviä ylijäämämaita ja hiekoitushiekkaa 2 300 
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tonnia.  Lajiteltuja hyöty- ja ongelmajätteitä vastaanotettiin 
ja toimitettiin käsittelyyn 1 350 tonnia. Isosuon jäteasemalle 
tulleesta jätteestä hyödynnettiin 76,5 %. 

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

Rauhalan kaatopaikka on otettu käyttöön vuonna 
1978. Kaatopaikka-alueen kokonaispinta-ala on noin 34,8 
hehtaaria. Nykyisin jätettä tuodaan vain uusimmalle laajen-
nusosalle. Kaatopaikkatoimintaa on mahdollista laajentaa 
vielä kolmelle lisäalueelle. 

Kaatopaikka-alueella sijaitsee myös Paraisten kaupun-
gin hoitama maankaatopaikka ja kompostointikenttä, 
jossa kompostoidaan puhdistamolietettä ja Paroc Oy Ab:n 
fenolipitoista märkä- ja suodinjätettä. 

Jäteaseman alue on viemäröity ja vedet johdetaan Pa-
raisten jätevedenpuhdistamoon. 

Rauhalan toiminnot ja ympäristötarkkailut on esitetty 
kuvassa sivulla 22.

Vastaanotetut jätemäärät vuonna 2006
Sekalaisia ja lajiteltuja jätteitä sekä maamassoja vastaan-
otettiin Rauhalan jäteasemalla yhteensä 12 020 tonnia. 
Niistä yhdyskuntajätettä oli 7 930 tonnia ja teollisuuden 
erityisjätteitä noin 1 200 tonnia. Kaatopaikkarakenteissa 
hyödynnettäviä ylijäämämaita ja hiekoitushiekkaa vastaan-
otettiin 615 tonnia.  

Jätteitä loppusijoitettiin kaatopaikalle 10 007 tonnia. Vas-
taanotetuista jätteistä ja maamassoista toimitettiin hyödyn-
nettäväksi tai hyödynnettiin jätekeskuksessa yhteensä 19 %.
     

ORIKEDON VASTAANOTTOASEMA
Orikedon vastaanottoasema sijaitsee jätteenpolttolaitoksen 
tontilla Turussa. Vastaanottoasema palvelee polttokelpois-
ta yhdyskuntajätettä tuovia suurasiakkaita. Pienasiakkailta 
polttokelpoinen jäte otetaan vastaan Topinojan jätekeskuk-
sen palvelupisteessä. 

Orikedolla otettiin vuonna 2006 vastaan polttokelpoista 
jätettä 48 640 tonnia. 

Orikedon jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin omis-
tuksessa ja hoidossa. Kiinteistöillä lajitellulla polttokelpoi-
sella jätteellä tuotetaan noin 7 % lämpöä Turun seudun 
kaukolämmöstä. Vuonna 2006 kaukolämpömäärä oli 97,2 
GWh, mikä vastaa noin 5 720 omakotitalon lämmönkulu-
tusta. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi jätteenpoltto-
laitokselle maaliskuussa 2006 ympäristöluvan, jossa on huo-
mioitu jätteenpolttoasetuksen 29.12.2005 voimaan tulleet 
velvoitteet ja päästörajat. Laitos täyttää vaaditut raja-arvot. 
Uusiin päästörajoihin valmistauduttiin laitoksella vuoden 
2005 aikana säätämällä polttoprosessia ja kouluttamalla 
henkilöstöä. Jatkuvatoimiset päästömittaukset ja raportoin-
tijärjestelmä uudistettiin myös modernille tasolle.

Jätteen energiakäytön materiaalivirrat ja ympäristövai-
kutukset on kuvattu kaaviossa sivulla 13. Turun kaupungin 
jätelaitos raportoi tarkemmin Orikedon jätteenpolttolai-
toksen toiminnasta. 
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YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

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

Kaatopaikkakaasua kerätään talteen Topinojalla biokaasupump-
paamossa, joka otettiin käyttöön vuonna 2002.

Yhtiön toiminnan merkittävin ympäristönäkökohta on jät-
teiden loppusijoituksessa syntyvät kasvihuonekaasupääs-
töt. Päästöjä torjutaan rakentamalla kaatopaikkakaasujen 
keräily- ja käsittelyjärjestelmiä ja hyödyntämällä poltto-
kelpoista yhdyskuntajätettä kaukolämmön tuotannossa. 
Kestävä ratkaisu kaatopaikkakaasujen synnyn ehkäisyksi 
on lopettaa biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittely ko-
konaan. Tämä tavoite saavutetaan, kun yhdyskuntajätettä 
polttoaineenaan käyttävä uusi energialaitos aloittaa toi-
mintansa.

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 kertaa 
voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, minkä 
vuoksi kaatopaikoilta vapautuvan metaanin määrän vä-
hentäminen ja käsittely haitattomammaksi hiilidioksidiksi 
on erittäin tärkeää. 

Kaatopaikoilta ilmaan vapautuvan kaatopaikkakaasun 
määrää voidaan laskennallisesti arvioida erilaisilla menetel-
millä. Tällöin laskennan lähtötietoina huomioidaan kaato-
paikan 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 bio-
logisissa prosesseissa sitoutunutta hiiltä. Fossiilista hiiltä 
sisältävät muovit eivät käytännössä hajoa kaatopaikoilla, 
eivätkä siten myöskään vapauta niihin sitoutunutta hiiltä.

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jäteasemien asema-
kohtaiset metaanipäästöt on arvioitu käyttämällä EU:n 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) parhaan 
arviointikäytännön mukaista FOD-menetelmää, joka ottaa 
huomioon päästöjen syntymisen aikakäyttäytymisen. Me-
netelmä kuvaa päästöjä realistisemmin kuin Suomessa ai-
emmin käytössä ollut massatasemenetelmä varsinkin silloin, 
kun kaatopaikkasijoituksessa on tapahtunut muutoksia.

JÄTTEEN ENERGIAKÄYTTÖ 
VÄHENTÄÄ KAATOPAIKKAKAASUJA 
Syntypaikkalajitellun polttokelpoisen jätteen käyttö ener-
giatuotannossa vähentää biohajoavista jätteistä kaatopai-
koilla syntyvää kaatopaikkakaasukuormitusta. Orikedon 
jätteenpolttolaitoksella käytetystä noin 48 640 tonnista 
polttokelpoista jätettä olisi aiheutunut kaatopaikalla las-
kennallisesti arvioiden noin 0,13 miljoonan m3 lisäys me-
taanipäästöihin. Orikedolla siitä saatiin yli 5 700 omakoti-
talon 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.
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TURUN SEUDUN JÄTEHUOLLON MATERIAALIVIRRAT JA VÄLITTÖMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n materiaalivirtoja ja välittö-
miä ympäristövaikutuksia on kuvattu alla olevassa kuvassa. 
Virtojen ja vaikutusten määrittämisessä on käytetty lähtei-
nä yhtiön jätetilastoja, ympäristöntarkkailu- ja laitosten 
toimintaraportteja sekä apuaineiden- ja energiankulutus-
tilastoja. Polttolaitoksen ilmapäästöt on laskettu käyttäen 
savukaasun tilavuusvirtatietoja ja velvoitetarkkailussa mi-
tattuja haitta-ainepitoisuuksia. 

Suotoveden jätevedenpuhdistamolle aiheuttaman kuor-
mituksen laskennassa on käytetty pumppaamojen virtaa-

mamittaustietoja ja tarkkailututkimuksissa saatuja suoto-
veden haitta-ainepitoisuustietoja. Vuoden 2006 aikana Tu-
russa satoi yhteensä 747 mm, mikä oli 48 mm tavanomaista 
enemmän. 

Kaatopaikkojen jätetäytöstä ilmaan vapautuvan kaato-
paikkakaasun ja metaanin määrät on arvioitu laskennalli-
sesti FOD-menetelmällä. Laskennassa on käytetty lähtötie-
toina vuotuisia jätemääriä sekä arvioita jätteen keskimää-
räisestä koostumuksesta ja jätteen hiilipitoisuudesta. 
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TOPINOJAN JÄTEKESKUS

YMPÄRISTÖLUPA JA TARKKAILUOHJEMA
Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi 31.5.2006 ympä-
ristöluvan Topinojan jätekeskukselle. Ympäristöluvasta on 
valitettu Vaasan hallinto-oikeudelle ja lupa ei näin ollen 
ole lainvoimainen. Jätekeskuksen toiminnassa kuitenkin 
huomioidaan ympäristölupapäätöksen ehdot. 

Ympäristötarkkailut on toteutettu vuodesta 2003 al-
kaen tarkistetun tarkkailuohjelman (LOS 64/YLO) mukai-
sesti. Vuonna 2006 toteutettiin tarkkailuohjelman mukai-
nen normaali tarkkailu. Laajempi tarkkailu tehdään joka 
kolmannen vuoden tarkkailukerroilla, seuraavan kerran 
vuonna 2007. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus 
Oy suoritti tarkkailututkimukset.

Topinojan kaatopaikan vaikutuksia ympäristöön tark-

kaillaan kaksi–neljä kertaa vuodessa kerättävistä pohja- ja 
ojavesinäytteistä. Myös jätevedenpuhdistamolle käsiteltä-
väksi johdettavaa kaatopaikan suotovettä ja kaatopaikka-
kaasun keräysalueen ulkopuolella muodostuvan kaasun 
koostumusta tarkkaillaan säännöllisesti neljä kertaa vuo-
dessa. Kerätyn kaasun määrän ja koostumuksen seuranta 
on jatkuvaa. Näytepisteet on esitetty oheisessa kartassa.

Vesinäytteistä tutkitaan mm. raskasmetallien ja kaato-
paikkavaikutusta ilmentävien kloridin ja ammoniumtypen 
pitoisuudet sekä sähkönjohtavuus. Lisäksi tutkitaan näyt-
teiden kemiallinen ja biologinen hapenkulutus ja veden 
hygieeninen laatu. 

Topinojan kaatopaikan sulkemiseen liittyviä toimen-
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piteitä ei toimintavuoden aikana suoritettu. Ensimmäisen 
vuonna 2002 toteutetun sulkemisvaiheen kustannukset oli-
vat noin 1,2 milj.euroa ja tällöin toteutettiin pintarakentei-
den rakentaminen 5 ha:n alueelle. Nykyisen täyttöalueen 
loppuosan sulkemisen (12,2 ha) kustannuksiksi arvioidaan 
noin 2,9 milj.euroa ja sen toteuttaminen on suunniteltu ta-
pahtuvan neljässä osassa. Nykyisen voimassaolevan ympä-
ristöluvan mukaan kaatopaikan eteläosan kaasunkeräyksen 
toteuttaminen on suoritettava vuoden 2008 aikana.

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Pohjavedet
Topinojan jätekeskus sijaitsee kallioisiin mäkiin rajoittu-
vassa savipeitteisessä maastopainanteessa. Aluetta ei ole 
luokiteltu tärkeäksi pohjavesialueeksi ja pohjaveden muo-
dostuminen alueella on erittäin vähäistä. Täyttöalueen 
länsireunalla virtaussuunta on koillisesta lounaaseen ja 
itäreunalla kohti etelää. 

Pohjaveden laatua seurataan viidestä pohjavesiputkes-
ta otettavin näyttein. Näistä pohjavesiputkista kaksi sijait-
see pohjaveden virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolella 
ja kolme kaatopaikan alapuolella. Näytteet otetaan kaksi 
kertaa vuodessa toukokuussa ja lokakuussa.

Kaikkien pohjavesiputkien näytteet olivat selvästi kaa-

Pohjavesien kloridipitoisuudet Topinojan havainto-
putkissa vuosina 2004–2006
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topaikan likaamia, kaatopaikkavesille tunnusomaiset säh-
könjohtavuus sekä ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuudet 
olivat koholla. Lisäksi rautapitoisuudet olivat koholla osas-
sa putkista. 

Kaatopaikan yläpuolisten havaintopaikkojen  korkeat 
ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuudet sekä sähkönjohta-
vuus viittaavat siihen, että pisteet joko sijaitsevat kaato-
paikan vaikutusalueella, putkissa ei ole pohjavettä tai että 
pisteet eivät sijaitse virtaussuuntaan nähden kaatopaikan 
yläpuolella. 

Kaatopaikan likaamisvaikutusten selvittämiseksi selvite-
tään mahdollisuutta asentaa uusi tarkkailuputki kaatopai-
kan yläpuolelle selvästi kauemmas kaatopaikasta. Tällöin 
putken 10 tarkkailu voitaisiin lopettaa kokonaan.

Pintavedet
Pintavesien laatua tarkkaillaan ottamalla näytteitä yhdestä 
kaatopaikan länsi-luoteispuolisen ojan pisteestä ja kolmesta 

Topinojan pisteestä.
Ojavesien vuodenaikaiset vaihtelut olivat melko suuria, 

kuten ojavesille on tyypillistä. Ojien väliset vaihtelut olivat 
melko vähäisiä. Ojahavaintopaikkojen P2 ja P3 vedet olivat 
kuitenkin keskimäärin hieman likaisempia kuin havainto-
paikan P1 vesi.

Topinojan vesistökuormitus kaatopaikan alapuolella vas-
tasi vuoden 2006 tarkkailukertojen  perusteella BOD7ATU:n 
osalta 270, fosforin osalta 350 ja typen osalta 770 asukkaan 
puhdistamattomia jätevesiä.

Suotovesi
Kaatopaikan suotovedet johdetaan tasausaltaan kautta 
Turun kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Viemäriver-
kostoon johdetun suotoveden määrä oli toimintavuonna 
198 366 m3 eli keskimäärin 543 m3/päivä, mikä oli 0,8 % 
keskuspuhdistamon tulovirtaamasta. 

Viemäriin johdetun suotoveden pH vaihteli välillä    

 Ojavesien laatu Topinojan tarkkailupisteissä vuosina 2004–2006
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Topinojan kaatopaikalta ilmakehään vapautuvan metaanin määrä vuosina 1972–2006

■  Vapautuvan metaanin 

määrä, milj. m3/a 

(laskennallinen arvio)    

■  Metaanin talteenotto, 

milj. m3/a 

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0

 -72  -74  -76  -78  -80  -82  -84  -86   -88  -90  -92  -94  -96  -98  -00  -02  -04  -06 

7,9 – 8,1 eli se täytti Turun kaupungin vesilaitoksen vaati-
mukset (pH välillä 6 – 11) kaikilla tarkkailukerroilla. Suo-
toveden aiheuttama keskimääräinen kuormitus vastasi 
BOD7ATU osalta 130, fosforin osalta 150 ja typen osalta 
7 200 asukkaan puhdistamattomia asumajätevesiä.

Ilmanlaatu
Kaatopaikkakaasun laatua mitataan kaksi kertaa vuodes-
sa, maalis- ja lokakuussa. Mittaukset suoritetaan kenttä-
mittauslaitteilla jätetäyttöalueelle asennetuista neljästä 
tarkkailuputkesta.

Kaatopaikkakaasua kerätään talteen kaatopaikan poh-
joisosasta. Biokaasupumppaamo otettiin käyttöön kesä-
kuussa 2002. Muodostuva kaasu voidaan polttaa soihtu-
polttimessa tai käyttää hyväksi lämpöenergiana. 

Biokaasupumppaamosta toimitettiin  vuonna 2006 kau-
kolämmön tuotantoon 1,44 miljoonaa Nm3 kaasua. Kaasun 
metaanipitoisuus oli keskimäärin 47 tilavuus -% hiilidioksi-

Biokaasulaitoksen toiminta vuonna 2006

Suure Yksikkö Arvo

Kaasupumppaamon käyntiaika h 8 520

Kaasupumppaamon kokonaiskäyntiaika % 97

Hyötykäyttöön pumpattu kaasumäärä milj. m3n 1,44

Soihdussa poltettu kaasumäärä milj. m3n 0,00

Polttoaine-energia, hyötykäyttö MWh 6 600

Polttoaine-energia, soihtupoltto MWh 0,00

Keskimääräinen virtaama m3n/h 169

dipitoisuus 31 tilavuus -%. Pumpatusta kaatopaikkakaasus-
ta saatu kaukolämpömäärä vastasi noin 360 omakotitalon  
lämmönkulutusta.

Kaatopaikkakaasun muodostumista on arvioitu las-
kennallisesti FOD-menetelmällä. Laskelmien mukaan me-
taanin talteenottotehokkuus oli vuonna 2006 noin 37 % 
kaikesta kaatopaikalla syntyvästä metaanista. Ilmaan va-
pautuva metaanin määrä oli laskennallisesti arvioiden noin 
1 milj. m3 eli 759 tonnia.  

Topinojan kaatopaikan suotovesien aiheuttama kuormi-
tus Turun keskuspuhdistamolle vuosina 2003–2006
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Topinojan kaatopaikan kaasunkeräysputkistot

Haju, melu ja haittaeläimet
Ilmatieteen laitos teki vuonna 2003 Topinojan jätekeskuk-
sen hajupäästöjen leviämisselvityksen. Suomessa ohjearvok-
si esitetyn hajusuositteen yläraja, 9 % kokonaisajasta, ylittyy 
varsin suurella alueella jätekeskuksen ympärillä. Vallitsevien 
tuulen suuntien mukaisesti hajujen esiintyminen painottuu 
pohjoisen, koillisen ja lounaan puolelle jätekeskusta. 

Jätekeskuksen hajuhaitat tulevat vähenemään tulevai-
suudessa, koska nykyisen kaltainen tavanomaisten jätteiden 
kaatopaikkakäsittely vähenee sekä hajuhaittoja aiheuttava 
nykyinen kaatopaikka suljetaan. Jätekeskuksen hajupääs-
töjä vähentää myös kaatopaikkakaasun talteenoton mer-
kittävä tehostuminen vuoden 2008 aikana sekä suljettavan 
kaatopaikan peittorakenteiden tekeminen. Hajupäästö 
on suoraan verrannollinen täytöstä vapautuvan kaasun 
määrään.

Toimintavuonna vastaanotettiin vain muutama hajuva-
litus. Tuhoeläinten torjunnassa käytetään myrkytyksiä. Oy 

Rentokil Initial Ab teki kaatopaikalla toimintavuonna viisi 
torjunta- ja tarkastuskäyntiä.  

 Lokkien torjuntaan on myös varauduttu. Keinona 
käytetään loukuilla pyytämistä. Varsinais-Suomen Riistan-
hoitopiiriltä on anottu vuosittain lupa lokkien ja muiden 
haittalintujen pyydystämiselle. Loukutuksia suoritettiin To-
pinojan jätekeskuksessa toimintavuonna 24 viikonloppuna 
ja loukutettujen lokkien määrä oli 4 200. Arvion mukaan 
Topinojan jätekeskuksessa käyvien lokkien määrä on noin 
500 – 1 000 lokkia päivässä.

Roskaantumista jätekeskuksessa ja sinne johtavien tei-
den varsilla aiheuttavat pääasiassa kuljetukset sekä tuuli 
ja linnut, jotka levittävät roskia kaatopaikalta lähiympä-
ristöön. Ympäristön roskaantuminen estetään jätteiden 
riittävällä koneellisella käsittelyllä ja peittämisellä sekä 
valvonnalla ja tarvittaessa ympäristön siivouksella. Ympä-
ristön roskaantumista vähentää myös alueen ympärille ra-
kennettu aita sekä puusto. 
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ISOSUON JÄTEASEMA

Pohjavesien kloridipitoisuudet Isosuon 
havaintoputkissa vuosina 2004–2006
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YMPÄRISTÖLUPA JA TARKKAILUOHJELMA
Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi 28.2.2006 Isosuon 
jäteaseman nykyisen toiminnan jatkamista, nykyisen täyt-
töalueen sulkemista sekä II-laajennusalueen rakentamista 
ja käyttämistä koskevan ympäristöluvan.

Isosuon jätetäytön ympäristövaikutuksia alueen pohja- 
ja pintavesiin tarkkaillaan vuonna 2000 hyväksytyn tark-
kailuohjelman mukaan neljä kertaa vuodessa otettavin 
näyttein. Pinta- ja suotovesistä analysoidaan mm. sähkön-
johtokyky, ammoniumtyppi, arseeni, kupari, kromi ja veden 
hygieeninen tila. Edellä mainittujen lisäksi pohjavesistä 
analysoidaan mm. veden kloridipitoisuus.

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Pohjavedet
Isosuon jäteasema sijoittuu topografi altaan voimakkaasti 
vaihtelevan, laajan kallioselänteen yhteen painanteeseen. 
Pohjaveden muodostuminen kaatopaikka-alueella on vä-
häistä paksusta savikosta johtuen. Maaperäselvitysten pe-
rusteella on pääteltävissä, että pohjavesi virtaa kaatopaik-
ka-alueelta pääasiassa etelään tasausaltaan alta.

Kaatopaikan vaikutuksia alueen pohjavesiin tarkkail-
laan kuudesta pohjavesiputkesta otettavin näyttein. Pisteet 
201 ja 202 edustavat kaatopaikan yläpuolista pohjavettä ja 
pisteet 203–206 kaatopaikan alapuolista pohjavettä. Pisteen 
207 vesi edustaa kaatopaikan alla olevaa pohjavettä. 

Kaatopaikka-alueella sijaitsevasta pohjavesiputkesta 
(207) ja alueen eteläpuolella sijaitsevista putkista (205 ja 
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206) otetuissa näytteissä oli havaittavissa viitteitä jätease-
man ja kaatopaikan vaikutuksista. Putken 204 veden typ-
pipitoisuudessa tapahtunut muutos ja näytteistä löydetyt 
kolibakteerit voivat niin ikään viitata jäteaseman alueella 
harjoitettavan toiminnan vaikutuksiin.

Pintavedet
Isosuon jäteaseman alueen luonnollinen pintavalunta suun-
tautuu länteen ja etelään. Ojavesinäytteet otetaan kolmes-
ta pisteestä. Piste 101 edustaa luonnonvesien vertailupaik-
kaa myös kaatopaikan laajentuessa kaavan mukaiselle laa-
jennusalueelle. Pisteestä 102 otettavat näytteet kuvaavat 
kaatopaikan alapuolisia pintavesiä läntisessä laskuojassa. 
Kaatopaikan alapuolisia vesiä eteläisessä laskuojassa tark-
kaillaan pisteestä 103 otettavin näyttein.

Alueen pohjoispuolelta länteen virtaavan ojan veden 
ravinne- ja kloridipitoisuudet olivat selvästi suurempia kuin 
vertailuhavaintopaikassa. Ojaveden hygieeninen tila oli ker-
ran välttävä, muilla tutkimuskerroilla ei havaittu merkittä-
viä määriä hygieenistä likaantumista ilmentäviä bakteereja 
ja tutkitut raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä. 

Etelään virtaavan ojan (103b) veden laatu vaihteli toi-
mintavuoden aikana; veden kloridi- ja ravinnepitoisuudet 
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olivat suurimmillaan heinäkuussa. Tutkittujen raskasme-
tallipitoisuuksien osalta ojavesi täytti mm. talousvedelle 
asetetut laatuvaatimukset. Veden hygieeninen tila oli hyvä 
tai erinomainen.

Suotovesi
Tasausaltaan vesi oli runsasravinteista ja ajoittain hygieeni-
sesti huonolaatuista; veden typpipitoisuus oli suurimmillaan 
yli kolminkertainen puhdistamattomiin asumajätevesiin 
verrattuna. Altaasta otetuissa näytteissä ei ollut merkittäviä 
määriä tutkittuja fenoliyhdisteitä. Veden arseenipitoisuus 
ylitti kerran ja kromipitoisuus kahdesti esimerkiksi talousve-
den raja-arvot ja ylitys oli arseenin osalta 50 % raja-arvos-
ta, mutta kromipitoisuus oli molemmissa tapauksissa vain 
niukasti raja-arvoa suurempi.

Isosuon jäteasemalta johdettiin viemäriverkostoon kaa-
topaikkavettä yhteensä 110 700 m3 eli noin 303 m3/d. Puh-
distamolle aiheutunut typpikuorma vastasi noin 1 210 asuk-
kaan puhdistamattomia jätevesiä.
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Biokaasulaitoksen toiminta vuonna 2006

Suure Yksikkö Arvo

Kaasupumppaamon käyntiaika h 4 401

Kaasupumppaamon kokonaiskäyntiaika % 50

Pumpattu kokonaiskaasumäärä milj. m3n 0,54

Keskimääräinen virtaama m3n/h 123

Keskimääräinen polttoaineteho kW 492

Isosuon kaatopaikalta ilmakehään vapautuvan metaanin määrä vuosina 1985–2006
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Ilmanlaatu
Isosuon jätetäytöstä kerätään kaatopaikkakaasua talteen.  
Biokaasupumppaamo otettiin käyttöön elokuussa 2002. 
Muodostuva kaasu poltetaan soihtupolttimessa.

Jätetäytössä muodostuvan metaanin määrä oli lasken-
nallisen arvion mukaan noin 0,73 miljoonaa kuutiometriä. 
Tästä määrästä otettiin talteen noin 0,26 miljoonaa kuutio-
metriä,  mikä on 35,6 % laskennallisesta metaanipäästöstä. 
Ilmaan vapautuneen metaanin määrä on laskennallisesti 
arvioiden 314 tonnia. 

Kaasun imujärjestelmä koostuu kahdestatoista pys-
tyimukaivosta, joista menee oma linja biokaasulaitoksen 
pumppaamoon. Sarlin Hydor Oy hoitaa biokaasulaitoksen 
mittaus-, säätö- ja huoltotoimintaa. Kerätyn kaasun keski-
määräinen metaanipitoisuus on ollut 48 tilavuus -% ja hii-
lidioksidipitoisuus 34 tilavuus -%.

Laitoksen huono käytettävyys vuonna 2006 johtui mm. 
kuukauden kestäneestä, laiterikosta johtuneesta seisokis-
ta. Osassa keräyslinjoja oli myös huono kaasuntuotto, mikä 
voi johtua orgaanisen aineksen pienestä määrästä, jätteen 
tiiviydestä, kosteuden puutteesta tai linjojen tukkeutumi-
sesta. Kolme linjoista oli kokonaan suljettu joko korkean 
happipitoisuuden tai matalan metaanipitoisuuden vuoksi.

Haju, melu ja haittaeläimet
FT-Transport Oy Ab hoitaa lietteen kompostoinnin Isosuolla 
12.12.2005 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.Toimin-
nan tarkkailuohjelmaan sisältyy VTT:n jo useana vuonna 
toteuttama hajumääritys. Urakoitsijalla on lisäksi hajujen 
omavalvontasuunnitelma ja yhteyttä pidetään säännöllises-
ti Isosuon ympäristön toimijoiden ja asukkaiden kanssa. 

Vuonna 2006 urakoitsijan edustaja teki 42 erillistä ha-
jujen havainnointikierrosta määritellyissä pisteissä kentän 
ympäristössä ja pistokoeluonteisia käyntejä erilliskohteissa 
lähinnä tuulen alapuolella. Hajukierrosten yhteydessä hajua 
havaittiin syys-lokakuussa kentän koillispuolella. Ympäris-
tön asukkailta saatiin kesäaikana 7 hajuvalitusta, kolme 
Löytäneentien asukkailta ja muut Maskun teollisuuskyläs-
tä. VTT:n hajuryhmän syyskuun puolessa välissä tekemän 
määrityksen mukaan hajupäästöt olisivat nousseet merkit-
tävästi edelliseen tutkimukseen verrattuna. Erityistä syytä 

hajumäärän lisääntymiselle ei voitu osoittaa. Hajutasoon 
saattoi vaikuttaa se, että multatuotteen valmistukseen 
käytettiin aiempaa nuorempaa kompostia. Toinen mahdol-
linen hajutekijä oli havaintojaksolla vallinnut sateinen sää 
ja kompostin runsas käsittely.   

Isosuon toiminnan melusta ei ole vastaanotettu vali-
tuksia. Tuholaistorjunnan hoitaa alan yrittäjä. Lokkeja ha-
vaittiin Isosuolla toimintavuonna vain muutamia päivässä. 
Lokkien vähäisyys selittyy sillä, että jäteasemalle loppusijoi-
tettiin jätteitä hyvin vähän. 
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RAUHALAN JÄTEASEMA

Pohjaveden sähkönjohtavuudet  ja ammoniumtyppipi-
toisuudet Rauhalan havaintoputkissa vuosina 2004–
2006
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Ympäristölupa ja tarkkailuohjelma
Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt 28.11.2003 
ympäristöluvan Rauhalan kaatopaikalle, Dnro LOS-2002-
Y-1569–121 nro 89 YLO. Kaatopaikan tarkkailuohjelma 
hyväksyttiin 26.4.2005, Dnro LOS-2002-Y-1569-121 nro 30 
YLO. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy suo-
ritti tarkkailututkimukset. 

Näytteet otetaan jätevedenpuhdistamolle johdetta-
vasta suotovedestä (piste1), golfkentän ojasta (piste 2) 
sekä pohjavesistä golfkentän läheltä ja kaatopaikan luo-
teispuolelta (pisteet A, B ja C). Piste C on otettu käyttöön 
vuonna 2006. 

Kaatopaikka- ja pintavesiä tarkkaillaan neljä kertaa 
vuodessa. Pohjavesiä sekä kaatopaikan sisäisen veden 
korkeutta ja lämpötilaa tarkkaillaan kaksi kertaa vuodes-
sa. Suotovedet johdetaan viemäriverkostoon ja edelleen 
Paraisten jätevedenpuhdistamolle.  

Vuonna 2006 Rauhalan jäteasemalla kompostoitiin jä-
tevesilietettä 1 160 tonnia. Puhdistamolietteen kompos-
toinnin tukiaineena käytetään Paroc Oy:n fenolipitoista 
märkä- ja suodinjätettä, jonka määrä oli 7 354 tonnia. 
Kompostiin on lisätty pienjäteasemalla vastaanotetut risut 
kompostin tukiaineeksi. 

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Pohjavedet
Rauhalan jäteaseman alue on osa itään laskevaa laakso-
muodostumaa, jota ympäröivät kallioiset mäet. Alueen 
alavimman osan kallioita peittävät paksut hienorakeiset 
maakerrokset ja savimuodostuman paksuus voi olla jo-
pa 12 metriä. Kaatopaikka-alue ei sijaitse tärkeällä eikä 
muullakaan yhdyskuntien vedenhankintaan soveltuvalla 
pohjavesialueella. 

Pohjavesiputki A:n vesi täytti pääosin talousveden 
laatuvaatimukset ja laatusuositukset, lukuun ottamatta 
ammoniumtyppi- ja rautapitoisuuksia. Pohjavesiputken B 
osalta talousveden laatuvaatimuksia tai -suosituksia ei täy-
tetty kevään mittauksessa pH:n, raudan, kromin, nikkelin 
ja lyijyn osalta eikä syksyllä pH:n ja raudan osalta. Putken 
C osalta talousveden laatuvaatimuksia tai -suosituksia ei 
täytetty keväällä raudan, kromin, nikkelin ja lyijyn osalta 
eikä syksyllä raudan osalta. Fenolisia yhdisteitä ei todettu 
millään tarkkailukerralla.

Pintavedet 
Archipelagia Golfi n suuntaan lähtevän ojan vesi oli luoki-
teltavissa luonnontilaisiin ojavesiin verrattuna keskimäärin 
puhtaaksi BOD7ATU-arvon perusteella ja lievästi likaantu-
neeksi ammoniumtyppipitoisuuden sekä vähäravinteiseksi 
fosforipitoisuuden perusteella. Ojaveden sähkönjohtavuus 
oli koholla touko-, syys- ja marraskuun tarkkailukerroilla 
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ja kloridipitoisuus oli hieman koholla syyskuussa. Raskas-
metallipitoisuudet olivat kaikilla tarkkailukerroilla pieniä. 
Fenolisia yhdisteitä ei todettu millään tarkkailukerralla.

Ojan vesistökuormitus vastasi BOD7ATU:n osalta 1–64, 
fosforin osalta 1–16 ja typen osalta 4–130 asukkaan puhdis-
tamattomia jätevesiä. Laskelma perustuu virtaama-arvioon 
noin 1 200 m3/d.

Suotovesi
Jätevedenpuhdistamolle johdettiin yhteensä 34 200 m3 
eli keskimäärin 94 m3/d kaatopaikkavettä. Veden jäteve-
denpuhdistamolle aiheuttama kuormitus oli pääasiassa 
typpikuormitusta. Kaatopaikkavedet vastasivat keskimää-
räisen BOD7ATU-kuorman mukaan noin 24 asukkaan, kes-
kimääräisen fosforikuorman mukaan noin 9 asukkaan ja 
keskimääräisen typpikuorman mukaan noin 780 asukkaan 
puhdistamattomia asumajätevesiä.

Ilmanlaatu
Kaatopaikan vanhalle täyttöalueelle on rakennettu bio-
suodatinyksiköt, joihin yhteen kerätyt kaatopaikkakaasut 
johdetaan. Näin saadaan kaatopaikalta vapautuva metaani 
ja haisevat rikkiyhdisteet hapetettua. 

Muodostuvan metaanin määrä oli laskennallisesti arvi-
oiden noin 0,24 miljoonaa kuutiometriä ja ilmaan vapau-
tuva metaanin määrä 175 tonnia. Vapautuvan metaanin 
määräarviossa ei ole otettu huomioon biosuodatinyksi-
köissä käsiteltyä metaania, koska sen määrää ei ole mah-
dollista mitata.

Haju, melu ja haittaeläimet
Rauhalassa haju ja ympäristön roskaantuminen eivät aiheu-
ta ongelmia matalan jätetäytön ja suojaisen sijaintipaikan 
vuoksi. Tuholaistorjunnan hoitaa alan yrittäjä ja haitallista 
lokkikantaa harvennetaan lintuasiantuntijan suorittamal-
la häkkipyynnillä. Vuonna 2006 lokkimääräksi arvioitiin 
200–300 suurta lokkia/päivä. Lokkeja vähennettiin vuoden 
aikana noin 700 kpl. 
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POIKKEUKSELLISET TAPAHTUMAT JÄTEASEMILLA

Jäteasemilla ei ilmennyt toimintavuonna tilanteita, joista 
olisi saattanut aiheutua merkityksellisiä terveys- tai ympä-
ristöhaittoja. 

Lintuinfl uenssan varalta laadittiin ohjeistus jätteen vas-
taanottoon viranomaisilta saatujen ohjeiden mukaisesti. 
Yhtiön edustaja osallistui Turun seudulla koottuun pelas-
tuspalvelun neuvottelukuntaan. 

 
Vähemmän haitallisia ja nopeasti hallintaan saatuja 
häiriötilanteita oli seuraavasti:
Topinojan jätekeskuksessa syttyi syksyllä (10.10.2006) risu-
hakekasan tulipalo, jonka sammutuksen hoiti puhtaanapi-
tolaitos. Sammutettu hake siirrettiin asvaltoidulle kenttä-
alueelle. Tulipalosta  ilmoitettiin Lounais-Suomen ympäris-
tökeskukselle.

Kesä-heinäkuun vaihteessa salaman isku Topinojan jä-
tekeskuksen läheisyydessä aiheutti sähkökatkoksen, joka 
vaurioitti jätekeskuksen vaakaa. Jätteiden punnitseminen 

TIETOTEKNIIKAN KEHITTÄMINEN
Jäteasemien vaakaohjelmistot uudistetaan vuoden 2007 
loppuun mennessä. Scalex Eko II ohjelma otetaan käyttöön 
jäteasemilla porrastetusti. Järjestelmä asennettiin testikäyt-
töön Isosuon jäteasemalle syyskuussa 2006, varsinainen käyt-
töönotto siirtyi kuitenkin maaliskuulle 2007. 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa aloitettiin 
sähköisen tiedonsiirron kehitystyö.  Sähköisen tiedonsiirron 
piiriin pääsi toimintavuoden aikana Mietoinen. Raisiossa, 
Naantalissa ja Maskussa sähköinen tiedonsiirto aloitettiin 
vuoden 2007 alusta. Muut kunnat tulevat mukaan vuoden 
2007 loppuun mennessä. Ajo-ohjausjärjestelmän kehittämis-
työ on myös aloitettu alkuvuodesta 2007. Kuljetusurakoitsija 
pääsee yhtiön hankkiman järjestelmän tietokantaan WEB-
yhteyden kautta,  jätteenkuljetusautoihin on GPS-yhteys. 

HYÖTYJÄTEHUOLTOA KEHITETÄÄN 
PALVELUTASOSELVITYKSEN POHJALTA 
Yhtiön osakaskuntien hyötyjätehuollon palvelutasoselvitys 

jouduttiin siirtämään väliaikaisesti polttolaitoksen vaa’alle. 
Jätevesipumppaamossa ilmeni loppuvuodesta toimin-

tahäiriöitä, jotka johtivat yhden pumppaamon pumppujen 
uusimiseen vuoden 2007 alussa. 

Isosuon jäteaseman biokaasulaitoksella oli alkuvuodesta 
monta käyttökatkosta, jotka johtuivat alhaisen metaanipi-
toisuuden aiheuttamista soihdun liekkihäiriöistä.  Laitoksen 
logiikkaohjaimen rikkoutuminen aiheutti noin kuukauden 
käyttökatkoksen kesä-heinäkuussa. Laitoksen käytettävyys-
aste oli toimintavuonna noin 50 %.  Sarlin Hydor Oy  jatkaa 
kaasupumppaamon mittaus-, säätö- ja huoltotoimintaa. 
Mittausväli on yksi kuukausi, mittauksia ja säätöjä tehdään 
useammin, mikäli häiriöitä ilmaantuu. 

Rauhalan jäteasemalla syttyi kesällä (1.6.2006) täyttö-
alueella pieni tulipalo ja syksyllä (16.10.2006) risuhakeka-
san tulipalo. Paraisten pelastuslaitos kävi sammuttamassa 
palot. Tapahtuneista paloista ilmoitettiin Lounais-Suomen 
ympäristökeskukselle.

KÄSITTELYTEKNIIKOIDEN KEHITYS
Turun Seudun Jätehuolto on toiminut syksyllä 2005 alkaneen 
Tekesin toteuttaman TRASH-hankkeen (tuhkien ja kuonien 
uudet tehokkaat käsittelytekniikat) yhtenä rahoittajana. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää sellaisia käsittelyteknii-
koita, joilla voidaan tehostaa yhdyskuntajätteen termisen 
käsittelyn tuhkien turvallista hyötykäyttöä maanrakennuk-
sessa ja mahdollistaa turvallinen kaatopaikkasijoitus. Pro-
jektin loppuraportin odotetaan valmistuvan keväällä 2007. 
Tutkimuksen johtoryhmään kuului yhtiön edustajana kehi-
tyspäällikkö Kalle Karsten.

TUTKIMUS, KEHITYS JA RAKENTAMINEN 

valmistui alkuvuodesta 2006. Hyötyjätehuollon kehittä-
missuunnittelu käynnistettiin selvityksen pohjalta syksyllä 
2006. Pisteiden uudistamistyöt käynnistetään vuonna 2007 
Naantalissa ja Paraisilla. Kaarinassa 30 hyötyjätepistettä on 
jo muutettu syväkeräyspisteiksi. Kaikki Kaarinan pisteet saa-
daan uudistettua kahden vuoden sisällä. 

Hyötyjätepisteiden rakentamisinvestoinnit olivat vuonna 
2006 noin 38 000 euroa. Vuodelle 2007 investointeihin on 
varattu 157 000 euroa.  

TOPINOJAN JÄTEKESKUKSEN LAAJENTAMINEN
Topinojan jätekeskuksen käytössä oleva jätepenkka sulje-
taan vuoden 2007 lopulla. Jätepenkan pohjarakenteet eivät 
täytä marraskuussa voimaan tulevia ympäristövaatimuksia. 
Jätteiden loppusijoitus siirtyy nykyisen kaatopaikka-alueen 
itäpuolelle.

Turun kaupunki on vuokrannut Turun Seudun Jätehuolto 
Oy:lle 15 hehtaarin alueen jätekeskuksen laajennusta varten. 
Jätteiden loppusijoitukseen alueesta tullaan käyttämään noin 
9 hehtaaria. Alueelle sijoitetaan lisäksi kaatopaikkaveden ja 
kaatopaikkakaasun käsittelyyn tarvittavia rakenteita. 

Laajennusalueen suunnittelu ja rakentamisen kilpailutta-
minen tehtiin vuonna 2006. Rakennusurakka sisältää uuden 
täyttöalueen pohja- ja tiivisterakenteiden sekä vanhan ja 
uuden täyttöalueen yhdistämisrakenteiden toteuttamisen. 
Rakentaminen toteutetaan vaiheittain, pohjoisosasta alkaen. 
Ensimmäinen rakennusvaihe, joka käsittää noin 3,5 hehtaarin 
alueen, aloitettiin helmikuussa 2007. Urakoitsija on Ekokem 
Palvelu Oy ja urakan kustannukset ovat noin 2 milj. euroa. 

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2006
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VUOROVAIKUTUS

VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 
Viestintäresursseja lisättiin alkuvuodesta yhtiön strategian 
mukaisesti kahdella uudella henkilöllä. Neuvoja Miia Jylhä 
ja tiedottaja Tuuli Meriläinen aloittivat työnsä helmi-maa-
liskuussa 2006. Jäteneuvonnan ostopalvelua vähennettiin 
samalla noin 1,5 henkilötyövuoden verran. Jäteneuvonta-
palvelua ostettiin vuonna 2006 edelleen Turun Ekotorilta 
yksi henkilötyövuosi sekä Liedon Kisällikellarilta ja Kaari-
nan kierrätyskeskukselta kummaltakin puoli henkilötyö-
vuotta.

VIESTINNÄN KESKEISET TEEMAT
Viestinnässä keskityttiin keväästä 2006 asti erityisesti jä-
tehuoltomääräyksien tuleviin muutoksiin. Yhtiön verkko-
sivuille avattiin huhtikuun alussa sivusto, jossa on tietoa 
muun muassa isännöitsijöiden jätehuoltoon liittyvistä vel-
voitteista, jätekatosten mitoituksesta ja opastusmateriaa-
leista. Isännöitsijöille ja kiinteistöhuoltoyhtiöille järjestet-
tiin huhtikuussa ajankohtaisseminaari yhteistyössä Turun 
rakennusvalvonnan, pelastusviranomaisten ja ympäristön-
suojelutoimiston kanssa. Seminaariin osallistui 50 henkilöä. 
Lisäksi tietoa jaettiin postitse yhteensä noin 150 isännöintiä 
ja kiinteistöhuoltoa hoitavalle yritykselle.

Toinen vuoden ajankohtaisista teemoista oli ilmaston-
muutoksen hillitseminen. Yhtiö osallistui syksyllä 2006 Eu-
roopan komission Sinä vaikutat ilmastonmuutokseen -tie-
dotuskampanjaan. Kampanjaan osallistuttiin yhteistyössä 
muiden alueellisten toimijoiden, kuten Varsinais-Suomen 
Energiatoimiston, Varsinais-Suomen Agendatoimiston ja 
Turku Energian kanssa. Yhteinen Energiansäästöviikon 
tapahtuma järjestettiin Turun kauppatorilla lauantaina 
14.10.2006. Yhtiö järjesti ilmastonmuutosasioista koulutus-
tilaisuuden jäteneuvojille ja kuntien ympäristöviranomai-
sille syyskuun alussa. Jäteneuvontatilaisuuksissa vanhoja 
tuttuja neuvonnan aiheita - jätteen synnyn ehkäisyä, kier-
rätystä ja jätehuollon järjestämistä - lähestyttiin nyt myös 
kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta.

VIESTINNÄN NÄKYVYYS
Laajalevikkisimpiä tiedotuskanavia olivat jokaiseen kotiin 
kaksi kertaa vuodessa jaettava Entisestä Enemmän -lehti ja 
yhtiön verkkosivut. Verkkosivuilla vierailtiin vuoden aikana 
yli 30 000 kertaa, sama asiakas kävi sivuilla keskimäärin 1,5 
kertaa. Vilkkain käyntikuukausi oli toukokuu, jolloin vie-
railuja oli yli 4 100 kpl.

Lehdistötiedotteita lähetettiin yli kolmestakymmenestä 
eri aiheesta, muun muassa kausijätteiden vastaanotoista, 
jäteneuvonta- ja talkootapahtumista, asukastilaisuuksista, 
hinnastomuutoksista ja uudesta lajittelusta. Paikallisesti 
julkaistaviin yritys- ja omakotilehtiin kirjoitettiin yhteensä 
seitsemän artikkelia. 

Turun seudun lehdissä julkaistiin vuoden aikana noin 

100 jätehuoltoaiheista lehtiartikkelia. Jätteen energiakäyt-
töä ja sen tulevaisuutta käsiteltiin noin 30:ssä artikkelissa. 
Mielipidepalstoilla oli lähes 20 jäteasioita koskevaa kirjoi-
tusta ja kymmenen TSJ:n vastausta. Monissa kirjoituksissa 
otettiin kantaa kunnan jätteenkuljetusmallin valintaan.  
TSJ:n jäteasemien palveluja kiitettiin palstoilla muutamia 
kertoja. Lounais-Suomen Uutiset, Turku-TV ja YLE:n alue-
toimitus uutisoivat yhtiön tapahtumista muutamia kertoja 
vuoden aikana.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Yhtiön sidosryhmäyhteistyöllä oli toimintavuonna kaksi 
painopistealuetta, kiinteistöjen uudet erilliskeräykset ja 
kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyminen.

Vuoden 2007 alusta voimaan tulevien uusien jätteiden 
erilliskeräysten tiimoilta pidettiin yhteyttä kiinteistöjen jä-
tehuoltoasioista vastaaviin tahoihin. Muutoksia pohdittiin 
myös yhdessä kuntien teknisten viranhaltijoiden ja ympä-
ristöviranhaltijoiden kanssa.  

Jätteenkuljetuksen järjestämismuoto oli esillä monissa 
yhtiön toimialueen kunnissa. Yhtiön edustajat osallistuivat 
noin kymmeneen eri yhteisön järjestämään keskustelutilai-
suuteen aiheesta.

Yhtiön uusista osakaskunnista Askainen, Lemu, Meri-
masku, Rymättylä, Vahto ja Velkua valitsivat jätteenkul-
jetusmuodoksi kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen ja 
antoivat siihen liittyvät tehtävät Turun Seudun Jätehuollon 
hoidettavaksi. Näissä kunnissa järjestettiin syksyn aikana 
yleisötilaisuudet, joissa kuntalaisille annettiin tietoa tule-
vasta jätteenkuljetusjärjestelmästä. Tilaisuuksiin osallistui 
yhteensä yli 1 100 asukasta.

Yhteistyössä ympäristökasvatusta toteuttavien tahojen, 
kuten Varsinais-Suomen Energiatoimiston ja Agendatoimis-
ton sekä Turku Energian kanssa oli toimintavuonna teema-
na ilmastonmuutokseen vaikuttaminen ja energian säästö. 
Alueen kierrätyskeskusten ja ekotorien kanssa yhteistyötä 
tehdään palvelujen ostosopimusten sekä valtakunnallisten 
ja paikallisten teemaviikkojen tiimoilta. 

Tiedotustilaisuudet kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta 
houkuttelivat syksyn aikana paikalle yhteensä yli tuhat kuntalais-
ta. Arja Tuokon esitystä kuunteli Rymättylässä noin 300 henkilöä.
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ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Taloustutkimuksen asiakastutkimus toteutetaan kahden 
vuoden välein. Tutkimus tehdään helmi-maaliskuussa 2007, 
edellinen toteutettiin vuonna 2005. 

Asiakaspalautetta vastaanotetaan pääasiassa jäteneu-
vonnassa ja jätteenkuljetuksen asiakaspalvelussa puhelimit-
se ja internetin palautekanavan kautta. Palautetta saadaan 
myös lehtien mielipidepalstojen kautta. Palautteisiin vas-
tataan mahdollisimman nopeasti, useimmiten viimeistään 
kahden päivän sisällä. 

Internetsivujen palautekanavan kautta yhteydenottoja 
tuli toimintavuonna yli 130 kpl. Niistä yleisiä yhtiön palve-
luja tai jätehuoltojärjestelyjä koskevia palautteita oli 46 
kpl. Palautetta annettiin mm. hyötyjätepisteiden roskaan-
tumisesta ja keräyskartonkiastioiden vähäisyydestä. Myös 
Yrjö-auton aikataulutietojen ilmoittamismuotoja toivottiin 
lisää verkkosivuille. Kunnan järjestämään jätteenkuljetuk-
seen liittyviä palautteita vastaanotettiin  yhteensä noin 
100 kpl. Ne koskivat yleisimmin jäteastioiden tyhjennysten 
viivästyksiä. 

Palautteet toimitetaan aina kyseisen vastuualueen 
päällikölle ja jätteenkuljetuksiin liittyvät palautteet kul-
jetusurakoitsijalle. Useimmat palautteista johtavat välit-
tömiin toimenpiteisiin tai ne huomioidaan palvelujen ke-
hittämisessä.  

JÄTENEUVONTA 
Vuonna 2006 jäteneuvontaa tehtiin ostoneuvonnan lisäksi 
entistä enemmän myös omana työnä. Neuvoja ja tiedottaja 
hoitavat kotitalouksien neuvontaa ja yrityspalvelujen ym-
päristöasiantuntija yritysasiakkaiden neuvontaa. 

Tilaisuuksissa tehtävää jäteneuvontaa ostettiin Turun 
Ekotorilta, Liedon Kisällikellarilta ja Kaarinan Kierrätys-
keskukselta yhteensä kahden henkilötyövuoden verran. 
Ostoneuvonnalla toteutettiin neuvontatilaisuuksia n. 550 
tuntia. Turun Seudun Jätehuollon oma henkilökunta te-
ki jäteneuvontavierailuja vuoden aikana noin 200 tun-
tia. Jäteneuvontatilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 
13 200 henkeä, joista lapsia yli 9 000.

Jätteiden synnyn ehkäiseminen on mukana lähes kai-
kissa neuvontatilanteissa. Yhtiöllä ja Turun Ekotorilla on 
lisäksi käytössä neuvontatapoja, joiden päätarkoitus on 
lisätä osallistujien tietoisuutta kestävistä kulutusvalinnois-
ta. Tällaisiin neuvontakeinoihin osallistui vuoden aikana yli 
1 900 lasta ja aikuista. 

Keväällä viriteltiin nuoria ja aikuisia miettimään jättei-
den välttämistä ”Fiksu-niksi” -kilpailulla Entisestä Enemmän 
-lehdessä ja internetsivuilla. Nuorille suunnatussa Relax-
tapahtumassa Fiksut niksit olivat pääteemana ja niiden 
avulla pohdittiin jätteiden välttämistä useissa muissakin 

tilaisuuksissa, kuten nuukuusviikon tapahtumissa kierrä-
tyskeskuksissa ja Ekotoreilla. Parhaat niksit palkittiin lippu-
palvelun lahjakorteilla.

Neuvonnan muita painopisteitä olivat kunnallisten 
jätehuoltomääräysten muutokset sekä ilmastonmuutos. 
Erityisesti siirtyminen polttokelpoisen jätteen ja kaatopaik-
kajätteen lajitteluun kiinnosti suurinta osaa neuvonnan 
tilaajista. Apuna uusien lajitteluohjeiden opettelussa käy-
tettiin mm. lajitteluleikkiä sekä aihepiiriin liittyvää näyt-
telykokonaisuutta. Näyttely kiersi kesän ja syksyn aikana 
useissa tapahtumissa ja neuvontatilaisuuksissa. Uusiin jäte-
huoltomääräyksiin liittyen järjestettiin seminaarit 11.4.2006 
isännöitsijöille sekä 30.11.2006 kuljetusliikkeille. 

Turun Seudun Jätehuolto osallistui tänäkin vuonna Tu-
run Urheilupuistossa järjestetyille Relax-messuille, jossa kä-
vijöinä oli yhteensä noin 15 000 nuorta opettajineen Turun, 
Naantalin, Raision, Kaarinan ja Liedon kouluista. Päivän ai-
kana yhtiön messuosaston ohjelmaan – lajittelutehtävään, 
fi ksuniksikilpailuun ja Eko-Jorma teatteriryhmän vuorovai-
kutteiseen esitykseen – osallistui noin 300 kävijää.

Jäteneuvonnan sähköpostiin saatiin vuoden aikana 
noin 90 kysymystä. Neuvoja kysyttiin myös verkkosivujen 
palautekanavan kautta. Puhelimitse jäteneuvontaa annet-
tiin päivittäin, n. 5–10 kertaa päivässä. Tiedotuskampanjat 
ja asiakaslehden jakelu näkyivät selvästi yhteydenotoissa, 
puheluja tuli vilkkaimpina päivinä yli 20 kpl. Yleisimmin 
tietoa kysyttiin rakennusjätteiden käsittelystä, jäteasemien 
palveluista sekä erityisesti loppuvuodesta jätehuoltomää-
räysten uudistamiseen liittyvistä muutoksista.

Uusien osakaskuntien myötä neuvontatilaisuuksia jär-
jestettiin nyt edellisvuosia useammassa kunnassa. Koulujen 
lisäksi neuvontaa tarjottiin mm. paikallisissa tapahtumissa, 
kuten Marttila-messuilla ja Piikkiön Kirismäkipäivillä. Neu-

Palaako lamppu? Nuoret testasivat jätteiden lajittelun taitojaan 
Kaisa Kokkarisen opastuksella toukokuussa Turun Urheilupuistos-
sa järjestetyillä Relax-messuilla.
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vontaa sai myös kiertävän ongelmajätteen keräyksen yhtey-
dessä, kun jäteneuvoja oli tavattavissa Yrjö-ympäristöauton 
syksyn lauantaikierroksilla.  

Kiertoajeluja opastetulle tutustumiskäynnille Topinojan 
jätekeskukseen ja Orikedon polttolaitokseen järjestettiin 
keväällä Turun kouluille ja syksyn Kierrätysviikolla Liedon ja 
Auramaankuntien kouluille. Liedossa ja Auramaan kunnissa 
opastettu kiertoajelu tarjottiin kaikille yläluokille. 

Kierrätysviikolle osui myös kansainvälinen autoton päi-
vä. Yhtiö osallistui Turussa kävelykadulla järjestettävään 
Vähemmän häkää, enemmän ikää -tapahtumaan. Kierrä-
tysviikon lauantaina jäteneuvoja oli tavattavissa kaikilla 
jäteasemilla ja Topinojan jätekeskuksen pienjäteasemalla 
oli esillä uusien jätehuoltomääräysten mukaisista lajitte-
luohjeista kertova näyttely.

Jäteneuvontapalveluiden hankinnasta järjestettiin lop-
puvuodesta tarjouskilpailu. Sopimukset vuoden 2007 jäte-
neuvonnan toteuttamisesta tehtiin Liedon Kisällikellarin  ja 
Turun Ekotorin kanssa. Varsinaisen jäteneuvonnan lisäksi 
Kaarinan Kierrätyskeskuksen ja Raision Ekotorin kanssa so-
vittiin jäteneuvonta-aiheisten näyttelyiden sijoittamisesta 
ja niihin liittyvistä, keskusten henkilöstön toteuttamista 
opastuksista. 

Vuonna 2006 jäteneuvontaa tehtiin uusien osakaskuntien myötä entistä useammassa kunnassa

Jäteneuvontatilaisuuksiin osallistuneet vuonna 2004, 2005 ja 2006

yhteensä 
2004

yhteensä 
2005

lapset
2006

aikuiset
2006

yhteensä
2006

Turku 4 294 5 560 Turku 3 838 1 544 5 382
Raisio 691 1 232 Raisio 111 42 153
Naantali 504 824 Naantali 477 53 530
Masku 356 1 014 Masku 165 8 173
Kaarina 1 604 1 909 Kaarina 1 528 690 2 218
Lieto 1 183 1 403 Lieto 1 614 365 1 979
Parainen 302 220 Parainen 22 41 63
Piikkiö 60 102 Piikkiö 66 72 138
Mynämäki 221 134 Mynämäki 50 2 52
Mietoinen 28 228 Mietoinen 80 3 83
Nousiainen 94 86 Nousiainen 310 80 390
Rymättylä 165 0 Rymättylä 0 25 25

Askainen 0 250 250
Aura 57 106 163
Lemu 135 188 323
Marttila 10 88 98
Merimasku 0 310 11
Pöytyä 434 130 564
Rusko 60 4 64
Tarvasjoki 77 8 85
Velkua 0 120 120
Vahto 0 60 60

yhteensä 9 502 12 697 9 034 4 189 13 223

Polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen lajittelusta kertova 
näyttely on kiertänyt monessa kunnassa toimintavuoden aikana. 
Kuvassa teltta on Topinojan jätekeskuksessa.
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HENKILÖSTÖRAPORTTI

HENKILÖKUNTA
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana kaiken kaikkiaan 
49 kokopäiväistä työntekijää. Työsuhteista 36 oli pysyviä 
ja 10 oli määräaikaisia. Toimitusjohtaja on laskettu edellä 
esitettyyn yhtiön pysyvien työsuhteiden yhteismäärään. 
Keskimääräisesti henkilökuntaa vuoden 2006 aikana oli 
38,1 henkilöä. Yhtiön palveluksessa olleista 14 on naisia ja 
22 miehiä. Työsuhteessa olevan henkilökunnan keski-ikä 
vuonna 2006 oli 45,8 vuotta.

Yhtiöön palkattiin vuonna 2006 yhteensä neljä uutta 
työntekijää. Jäteneuvontaa ja viestintää vahvistettiin kah-
della henkilöllä, yrityspalveluun palkattiin yksi henkilö ja 
jätteen vastaanottoon yksi henkilö. Määräaikaisista työ-
suhteista hoitovapaasijaisuuksia oli yksi, projektitehtäviä 
2 ja lyhyempiaikaisia vuosilomasijaisuuksia 7. Hallinnossa 
työskenteli 3 henkilöä, hallituksen puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja sihteeri.

TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
TYÖNANTAJAN VÄLISET SUHTEET 
Yhtiöllä on johtoryhmä, joka kokoontuu viikottain. Johto-
ryhmän kokouksista laaditaan muistiot tai pöytäkirjat, jotka 
ovat koko henkilökunnan luettavissa.
Yhtiön ja henkilökunnan yhteisenä toimielimenä toimii laa-
jennettu johtoryhmä, johon kuuluvat johtoryhmän lisäksi 
luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Vuoden 2006 aika-
na pidettiin 3 laajennetun johtoryhmän kokousta.

Kokouksissa hyväksyttiin mm:
•  Työterveyshuollon toimintasuunnitelma v. 2006
•  Työsuojelun toimintasuunnitelma v. 2006
•  Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toimintapolitiikka
• Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulu-
tusohjelma
•  Lintuinfl uenssaan varautumisohjeistus
• Palkkausjärjestelmän uudistus ja arviointijärjestelmä, 
joista pidettiin myös kaksi tiedotustilaisuutta henkilökun-
nalle

Kokouksissa annettiin tiedoksi mm:
•  Topinojan jätekeskuksen pelastussuunnitelma
•  Tilinpäätös v. 2005
•  Toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2007
•  Henkilöstösuunnitelma vv. 2007 - 2008
•  Pakollisten rokotusten lisäksi jätteen kanssa työskentele-
villä on mahdollisuus ottaa Hepatiitti A ja B-rokotus

Koko henkilökunnalle pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta 
vuoden aikana. Lisäksi henkilökunta kokoontui pienemmis-
sä ryhmissä lähimmän esimiehen johdolla tarvittaessa.

Kehityskeskustelut käydään kaksi kertaa vuodessa ta-
lousarvion ja tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä koko 
henkilökunnan kanssa. Toimitusjohtaja käy kehityskeskus-
telut johtoryhmän jäsenten kanssa ja lähin esimies muun 
henkilökunnan kanssa. 

Yhtiöllä oli toimintavuoden aikana keskimäärin 38 työntekijää hajautettuna kuudelle eri toimipisteelle. To-
pinojan jätekeskuksen vastaanotto palvelee asiakkaita arkisin aamusta iltaan.
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KOULUTUS
Henkilökuntaa kannustetaan yhtiön strategian mukaisesti 
opiskeluun ja muuhun itsensä kehittämiseen. Koko henki-
lökunnalla oli mahdollisuus osallistua erilaisille ammattiin 
liittyville kursseille ja seminaareihin.

Tällä hetkellä kaksi henkilöä on Suomen Ympäristö-
opisto SYKLI:n oppisopimuskoulutuksessa. Opiskelu kes-
tää 20 kk ja tutkinto johtaa jäteaseman hoitajan ammat-
titutkintoon. Vuoden aikana henkilökunta on osallistunut 
JLY:n järjestämille jätelaitospäiville sekä kenttähenkilökun-
nan päiville. Lisäksi henkilökunta on osallistunut vuoden 
aikana eri koulutuksen tarjoajien järjestämiin yhteensä 119 
päivää eli 3,4 päivää/työntekijä. 

Koulutukseen käytetyt varat olivat henkilötyövuosina 
mitattuna 893 €/htv. 

TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS
Työterveyspalveluista yhtiö on tehnyt sopimuksen Medivire 
Työterveyspalvelut Oy:n kanssa. Yhtiöllä ei ole varsinaista 
työsuojelutoimikuntaa, vaan työsuojelutoimikunnan asiat 
käsitellään edellä esitellyssä laajennetussa johtoryhmässä.

Sairauspoissaoloja oli vuoden aikana yhteensä 265 päi-
vää eli 7,6 päivää/henkilö. Poissaoloon johtaneita työtapa-
turmia on sattunut 2, joista toinen on kestänyt 7 päivää ja 
toinen 34 päivää. Terveydenhoitoon käytetyt varat olivat 
henkilötyövuosina mitattuna 288 euroa/htv.

HYVINVOINTI
Työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhtiö osallistuu 
liikunnan tukemiseen tarjoamalla henkilökuntaetuna työn-
tekijöille henkilökohtaisesti yksilöityjä 4 euron arvoisia lii-
kuntaseteleitä. Yhtiö on lisäksi hankkinut Turun kaupungin-
teatterin edullisia yrityslippuja. Liput eivät ole verottomia 
luontaisetuja vaan työntekijät maksavat liput itse.

Toukokuussa henkilökunta teki kevätretken Paraisille.
Marraskuussa vietettiin henkilökunnan, hallituksen sekä 
sidosryhmien yhteistä joulujuhlaa Laitilan Louhelinnassa. 
Lisäksi pienemmissä ryhmissä on järjestetty erilaisia teema- 
ja virkistystapahtumia.

Henkilökunnan virkistykseen käytetyt varat olivat hen-
kilötyövuosina mitattuna 357 euroa/htv.

Koulutuspäivät                     Henk.                            keskiarvo
toiminnoittain                     määrä        Päivää/v          /henk.  

Toimisto                      7                   38                  5,4

Viestintä ja neuvonta                      3    16                  5,3

Tekniset palvelut ja jäteasemat 25    65       2,6

Kaikki yhteensä                    35  119       3,4

Henkilöstön ikäjakauma 2006
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Yhtiön kevätretki suuntautui Paraisille. Päivän ohjelmaan kuului 
muun muassa lampaisiin tutustuminen.
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TUNNUSLUKUTAULUKKO 

TALOUS  Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Liikevaihto   15 383 780 € 403 770 €/henkilötyövuosi

 toimialueen lv 15 383 780 € 48,8 €/asukas

 lv/taseen loppusumma 2,29  

Ulkoiset palvelut, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät  6 235 810 €  liikevaihdosta  40,5 %

Myyntitoiminnan liikevaihto  974 370 € osuus koko liikevaihdosta 6,3 % 

Investointimenot yhteensä  464 750 € 1,5 € / asukas

Tilikaudelle kohdistuva jäteverokulu   2 913 510 € liikevaihdosta  18,9 %

Jälkihoitomaksu   1 000 000 € 

Henkilöstökulut  1 589 530 €  liikevaihdosta 10,3 % 41 720 €/htv

  

Ongelmajätehuollon kustannukset  käyttökustannukset  424 000 € 

 pääomakustannukset  0 € 

 kaikki kustannukset  424 000 € 1,3 €/asukas

 käsitelty ongelmajäte 572 t 740 €/ t 

Ympäristönsuojelutoimintojen kustannukset  käyttökustannukset 1 463 680 € 

 pääomakustannukset  0 € 

 kaikki kustannukset  1 463 680 € 4,6 €/ asukas

Ympäristöntarkkailukustannukset  29 900 € 0,1 €/asukas 

Neuvonnan ja viestinnän kustannukset  444 400 € 1,4 €/asukas

JÄTEMÄÄRÄT  Tunnusluku Johdettu tunnusluku 

Kokonaisjätemäärä  275 440 t  0,87 kg/toiminta-alueen asukas 

Yhdyskuntajätteen määrä  125 460 t   398 kg/asukas 

• sekalaisen yhdyskuntajätteen määrä  111 880 t 355 kg/asukas 

• erilliskerätty biojäte  4 770 t 

Maa- ja kiviainesjätteen määrä  78 070 t  

• puhtaat maa-ainekset  60 270 t 

• lievästi pilaantuneet maat  17 800 t 

• pilaantuneet maat  0 t 

Kaatopaikkarakenteissa käytetty lievästi pilaant. maa  17 800 t  

Tuotantotoiminnan jätteet yhteensä   18 970 t 

• rakennusjätteet  6 470 t 

Lietteiden määrä yhteensä  3 080 t 

• puhdistamolietteet  0 t 

• sadevesikaivolietteet  3 080 t 

• sakokaivolietteet   0 t 

Loppusijoitetun jätteen määrä   100 960 t 320 kg/asukas

Loppusijoituspaikkaan sijoitettu kokonaismassamäärä  179 020  t     570 kg/asukas

   peittoaine/jätemäärä suhde 0,81

JÄTELAITOKSEN HYÖDYNTÄMISASTE   Tunnusluku Johdettu tunnusluku 

Jätelaitoksen hallintaan tulevasta (hetkeksi tai pidemmäksi 

aikaa) yhdyskuntajätteestä   

• oma hyödyntäminen   250 t 

• hyötykäyttöön ohjattu jätteen määrä  60 260 t 

Hyödynnetyn jätteen määrä vastaanotetusta   48 %

yhdyskuntajätteestä   

Kotitalouksista vastaanotettujen ongelmajätteiden   572 t 1,8 kg/asukas

kokonaismäärä     
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Tuottajavastuun alaiset jätteet (ja jätehuolto-

järjestelmältään vastaavat)  

• SE-romut, sisältää yhteistyökumppaneiden vast.oton  1 889 t 

• kyllästetty puu  369 t 

• keräyspaperi ja kartonki  71 t 

• renkaat  25 t 

• lasipakkaukset  180 t 

• metalli  140 t  

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET  Tunnusluku Johdettu tunnusluku 

Loppusijoituspaikoilta kerätyn kaatopaikkakaasun määrä                            yhteensä   1,98 milj.Nm3 

Soihtupoltetun kaasun määrä  0,54 milj. Nm3 

Hyötykäyttöön johdettu kaasumäärä   1,44 milj.Nm3 

Tuotettu energiamäärä kaatopaikkakaasusta   6 600 MWh  Lämmittäisi  360 omakotitaloataloa

   Vastaa 660 000 litraa kevyttä polttoöljyä

Kaatopaikkakaasun kasvihuonekaasupäästöt   1 248 t (CH4)/v  26 250 hiilidioksidiekvivalentti tonni

Jätteenkäsittelykeskuksista kerätyt ja kunnan

viemäriverkkon johdetut vedet   343 300 m3 

Tarkkailu  

• näytteenottopaikkojen määrä  

 pohjavedet 15 kpl 

 pintavedet 7 kpl 

 haju, ilma 0 kpl 

• näytteenottokertojen määrät  

 pohjavedet 8 kpl 

 pintavedet 11 kpl 

 haju, ilma 0 kpl 

Ilmoitettujen ympäristövahinkotilanteiden määrä   0 kpl

JÄTEPISTEET  Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Ongelmajätepisteiden määrä    9 kpl      

Ongelmajätteiden määrä  572 t 1,8 kg/asukas

Lasipisteiden määrä    500 kpl 

Metallipisteiden määrä    500 kpl 

Paperipisteiden määrä   660 kpl 

Aluekeräyspisteiden määrä (sekajätteelle)  69 kpl 

Ongelmajätteen kiertävät keräykset  161 pv 

SOSIAALINEN  Tunnusluku Johdettu tunnusluku

Henkilöstö  

• henkilökunnan määrä   36 kpl   

• toimihenkilöiden määrä   18 kpl 

• naisten ja miesten osuus   39 % naisia , 61 % miehiä  

• määräaikaiset  10 kpl 

• henkilötyövuosia yhteensä  38 kpl 

• henkilöstön keskimääräinen ikä  46 v 

Henkilöstön hyvinvointi:   

• henkilökunnan virkistystoiminta  360 €/htv  

• koulutus  890 €/htv 3,4 pv/hlö

Työterveys       

• työterveyshuolto   290 €/htv  

• työtapaturmat   2 kpl 

Sairauspoissaoloja  265 pv 7,6 pv/hlö
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TOIMINTAKERTOMUS – LYHENNELMÄ 

TOIMINTAKERTOMUS ON KOKONAISUUDESSAAN 
HYVÄKSYTTY YHTIÖN HALLITUKSESSA 6.3.2007
Tästä lyhennelmästä puuttuvat toimintakertomuksen seu-
raavat kohdat:
•   Kohdasta Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päät-
tymisen jälkeen; Kunnan järjestämä jätteenkuljetus, Yhdys-
kuntajätehuolto, Yrityspalvelut, Viestintä ja neuvonta, Hyö-
tyjätehuolto 
•   Kohta Kehityskohteet; Käsittelytekniikoiden kehitys ja
Tietotekniikan kehittäminen
•   Kohta Henkilöstöä koskevat tiedot ja tunnusluvut
•   Kohta Ympäristöasiat

Vuosikertomuksessa 2006 on esitetty toimintakertomuk-

sen lyhennelmästä puuttuvat kohdat aihealueittain.  

TOIMINNAN JA OLENNAISTEN TAPAHTUMIEN SEKÄ 
LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVIEN 
SEIKKOJEN ARVIOINTI
Vuosi 2006 oli Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kolmas kokonai-
nen toimintavuosi. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Turun Seudun Jätehuolto Oy on kuntien omistaman jä-
tehuoltoyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa lakisääteisistä 
jätehuoltotehtävistä. Yhtiökokous on talousarvion yhteydes-
sä vahvistanut yhtiön päämääriksi: 
1. Aikaansaada kulutustottumuksien muutoksia jätteen syn-
nyn vähentämiseksi 
2. Yhdyskuntajätteen hyötykäytön lisääminen 70 %:iin
3. Hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen turvallinen lop-
pusijoitus
4. Yhtiön tuottavuus nousee ja jätteentuottajien jätemaksut 
ovat suomalaista keskitasoa

Tavoitteet vuodelle 2006 on johdettu päämääristä ja ne 
ovat:
1. Jäteneuvonnan painopiste on jätteen synnyn ehkäisyssä
2. Syntypaikkalajittelun neuvontaa ja mahdollisuuksia tehok-
kaaseen syntypaikkalajitteluun tehostetaan 
3. Panostetaan henkilökunnan koulutukseen
4. Viestintää tehostetaan
5. Yhtiön tulos on voitollinen
6. Panostetaan tietotekniikkaan

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet voidaan 
katsoa saavutetun.
 
Taloudellisen aseman ja tuloksen arviointi
Liikevaihto                        15 383 783
Liikevoitto                            822 263
Liikevoiton osuus liikevaihdosta prosentteina                   5,3
Voitto                                                          743 290
Voiton osuus liikevaihdosta prosentteina                           4,8
Oman pääoman tuotto prosentteina                                16,6
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina                          22,6
Omavaraisuusaste prosentteina                                58,8
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 
tilikauden aikana                         38,1

Vuoden 2006 liikevaihto on 15 383 783 euroa. Jätevero 
2 913 506 euroa on kirjattu tuloksi liikevaihtoon Kirjanpi-
tolautakunnan antaman ohjeen mukaisesti ja vastaavasti 
menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin. Jäteverolla ei ole 
vaikutusta tilikauden tulokseen.

Tilikauden 2006 tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätös-
siirtoja ja veroja on 1 044 044 euroa ja satunnaisten erien, 
tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulos on voitollinen 
743 290 euroa.

Yhtiö ei ole ottanut tilivuoden aikana lainaa. Käyttö-
omaisuushankintojen rahoitusta varten vuonna 2005, Sam-
po Rahoitus Oy:ltä otettua vuokrauslimiittiä on jäljellä 594 
884 euroa. 

Liikearvon (Isosuon pohjarakenteiden arvon) poistami-
nen nopeassa aikataulussa aiheuttaa sen, että normaalia 
suuremmat poistot rasittavat yhtiön tulosta vielä kaksi seu-
raavaa vuotta.

Yhtiön tuloslaskelma ja tase ja tilinpäätöksen liitetiedot 
on esitetty tasekirjassa.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN 
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Osakkaat
Vuonna 2005 yhtiön osakkaiksi tulivat Aura, Askainen, Le-
mu, Marttila, Merimasku, Mietoinen, Mynämäki, Nousiainen, 
Pöytyä, Rusko, Rymättylä, Tarvasjoki, Vahto ja Velkua. Uusien 
kuntien kanssa on tehty vuoteen 2029 asti voimassa olevat 
jätehuoltosopimukset. Myös perustajaosakkaiden Kaarinan, 
Liedon, Maskun, Naantalin, Paraisten, Piikkiön, Raision ja 
Turun jätehuoltosopimukset on jatkettu yhtä pitkiksi uusien 
osakkaiden kanssa. 

Toimitilat
Yhtiön toimipisteitä ovat: Topinojan jätekeskus ja Orikedon 
vastaanottoasema Turussa, Isosuon jäteasema Raisiossa, Rau-
halan jäteasema ja Paraisten kierrätyskeskus Paraisilla, ja toi-
miston toimitilat osoitteessa Ajurinkatu 2, Turku.

Yhtiö on vuokrannut Turun kaupungilta Topinojan kaa-
topaikan ja Paraisten kaupungilta Rauhalan kaatopaikan 30 
vuodeksi, kaatopaikoilla vuokrauksen alkaessa olevine toi-
mintaa varten tarpeellisine laitteistoineen. Lisäksi yhtiö on 
vuokrannut Raision ja Naantalin kaupungeilta sekä Maskun 
kunnalta Isosuon kaatopaikan 30 vuodeksi sekä ostanut Iso-
suon kaatopaikan toimintaa varten tarpeelliset rakennukset 
ja laitteet. Ajurinkadun toimitiloista on tehty vuokrasopimus 
vuoteen 2011 asti. 

Rauhalan jäteaseman vastaanottorakennus otettiin käyt-
töön helmikuussa.

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 
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hyötykäyttömarkkinoille on syntynyt erikoistuneita ja inno-
vatiivisia yrityksiä. Jätettä tuottavat yritykset hankkivat mark-
kinoilta uusia jätehuoltopalveluja ja jätevirrat jakautuvat kil-
pailun ohjailemina. Jätteen määrä ei ole kasvussa, joten alan 
kasvu perustuu kierrätyksen tehostumiseen ja parempaan 
ympäristönsuojelun tasoon. Kilpailutilanne aiheuttaa sen, et-
tä Turun Seudun Jätehuollon vastaanottaman jätteen määrä 
on lievässä laskussa. Vastaanotetun yhdyskuntajätteen mää-
rä väheni vuonna 2006 edelliseen vuoteen verrattuna noin 
10 %. Vastaanotetun jätteen kokonaismäärä ilman maamas-
soja väheni vastaavasti noin 6 %. Liikevaihto väheni vain 
3,2 %, joten muita palvelutuotteita kehittämällä on pystytty 
hidastamaan liikevaihdon vähenemistä. Muut palvelutuotteet 
ovat tiukan kilpailun alaisia yrityspalvelun tuotteita. Suurin 
yrityspalvelun sopimus koskee tuottajayhteisöille myytävää 
sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopalvelua. Kiristyvä 
kilpailu näkyy siinä, että tulos väheni vuonna 2006 enemmän 
kuin liikevaihto. 

Vuonna 2007 liikevaihtoa kasvattaa kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen lisääntyminen. Yhtiön hinnoitteluperi-
aatteiden mukaisesti kuljetusten hintaan ei lasketa katetta, 
joten liikevaihdon lisääntyminen ei tältä osin aiheuta tulok-
sen paranemista.

Asumisessa syntyneen jätteen jätehuollon ovat yhtiön 
osakaskunnat antaneet jätelain nojalla yhtiön tehtäväksi. 
Asumisen jätteen osalta yhtiö järjestää käsittelyn ja hyödyn-
tämisen kilpailutuksen, joten yhtiö vastaanottaa asumisessa 
syntyvän jätteen kokonaisuudessaan myös tulevaisuudessa. 

Sekajätteiden aluekeräyspisteverkoston uudistamisen 
suunnittelu koko toiminta-alueella aloitetaan syksyllä 2007. 
Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan seurannan avulla alue-
keräyspisteiden tarpeellisuus ja toisessa vaiheessa tehdään 
suunnitelma, arvioidaan kustannukset ja laaditaan toteu-
tusaikataulu.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Lounais-Suomen ympäristökeskus ei myöntänyt uudelle ener-
gialaitokselle ympäristölupaa. Hakija on valittanut asiasta 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeuksien käsittelyt vievät 
niin paljon aikaa, että palvelun alkaminen viivästyy olennai-
sesti. Kaatopaikkalainsäädännön noudattamiseksi joudutta-
neen hankkimaan väliaikaisia käsittelyratkaisuja.

Kesäkuussa voimaan astuva jätelain osauudistus ei olen-
naisesti vaikuta Turun Seudun Jätehuolto Oy:n toimintaan.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄ-
MISESTÄ TAI TAPPIOIDEN KATTAMISESTA
Uusi osakeyhtiölaki velvoittaa, että yhtiön johdon on huo-
lellisuusvelvollisuutensa nojalla otettava huomioon tilinpää-
töksen laatimisen jälkeen yhtiön taseasemaan vaikuttavat 
olennaiset muutokset ja varmistuttava siitä, että yhtiö säilyy 
maksukykyisenä.

Yhtiöllä on vuodelle 2007 kohdennettuja investointime-
noja 2 941 800 ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksin on arvi-
oitu menevän noin 101 600 euroa, yhteensä 3 043 400 euroa. 
Ulkopuolista rahoitusta saataneen noin 1 500 000 euroa ja 
loppuosa rahoitetaan omarahoituksena. Yhtiöllä ei ole riit-

tävästi omaisuutta ulkopuolisen rahoituksen vakuudeksi eikä 
yhtiöjärjestyksessä ole omistajakunnille määrätty takausvel-
voitetta yhtiön lainoihin.

Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden voitto 743 290 euroa 
siirretään yhtiön voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

TIETOJA YHTIÖN ORGANISAATIOSTA, JOHDOSTA JA 
TILINTARKASTAJISTA
Osakaskuntien määrä 31.12.2006 on 22.
Yhtiön perustajaosakkaita ovat: Kaarina, Lieto, Masku, Naan-
tali, Parainen, Piikkiö, Raisio ja Turku.
Uudet osakaskunnat ovat: Askainen; Aura, Lemu, Marttila, 
Merimasku, Mietoinen, Mynämäki, Nousiainen, Pöytyä, Rus-
ko, Rymättylä, Tarvasjoki, Vahto ja Velkua.

YHTIÖKOKOUKSET
Vuoden 2006 aikana pidettiin kaksi yhtiöjärjestyksen mukais-
ta yhtiökokousta.

Kevätyhtiökokouksessa 18.04.2006 käsiteltiin seuraavat asiat:
•  Vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen
•  Toimenpiteet tuloksen käsittelystä
•  Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toi-
mitusjohtajalle
•  Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hal-
lituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättä-
minen

Syysyhtiökokouksessa 21.11.2006 käsiteltiin seuraavat asiat:
•  Vuoden 2007 talousarvio ja toimintasuunnitelma

HALLITUS
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:

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

Hallituksella on vuoden 2006 aikana ollut 6 kokousta ja 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. 2006–31.12. 2006 

EURO 2006 2005

LIIKEVAIHTO 15 383 783 15 897 390

Liiketoiminnan muut tuotot 35 290 60 259

Materiaalit ja palvelut

     Aineet, tarvikkeet ja tavarat

           Ostot tilikauden aikana -607 333 -604 492

     Ulkopuoliset palvelut -6 235 806 -6 242 807

     Materiaalit ja palvelut yhteensä -6 843 140 -6 847 299

Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot -1 261 395 -1 079 756

     Henkilösivukulut

          Eläkekulut -215 226 -183 820

          Muut henkilösivukulut -112 910 -67 983

     Henkilöstökulut yhteensä -1 589 531 -1 331 558

Poistot ja arvonalentumiset

     Suunnitelman mukaiset poistot -316 073 -284 089

     Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -316 073 -284 089

Liiketoiminnan muut kulut -5 848 066 -6 054 542

LIIKEVOITTO/TAPPIO 822 263 1 440 161

Rahoitustuotot ja -kulut

     Muut korko- ja rahoitustuotot 74 718 41 492

     Korkokulut ja muut rahoituskulut -8 913 -33 407

     Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 65 805 8 085

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 888 067 1 448 246

Satunnaiset erät

     Satunnaiset tuotot 155 977

     Satunnaiset erät yhteensä 155 977

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 044 044 1 448 246

Tilinpäätössiirrot

     Poistoeron muutos -29 762 -15 191

Tuloverot -270 993 -151 258

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 743 290 1 281 797

TILINPÄÄTÖS LIITETIETOINEEN
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Tase 31.12.2006

EURO 2006 2005

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

   Aineettomat oikeudet 39 570 2 361

   Liikearvo 325 212 487 818

   Muut pitkävaikutteiset menot 39 059 0

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 403 842 490 179

Aineelliset hyödykkeet

   Rakennukset ja rakennelmat

   Omistusrakennukset ja -rakennelmat 1 002 816 900 423

   Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 1 002 816 900 423

   Koneet ja kalusto 140 160 26 970

   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 29 604 10 168

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 172 580 937 561

   PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 576 422 1 427 740

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

   Lyhytaikaiset

     Myyntisaamiset 2 226 229 2 279 237

     Lainasaamiset 295

     Muut saamiset 110 000 108 624

     Siirtosaamiset 105 151 37 277

     Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 2 441 380 2 425 434

     Saamiset yhteensä 2 441 380 2 425 434

Rahat ja pankkisaamiset 2 702 441 2 113 801

     VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 143 821 4 539 235

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 720 243 5 966 975

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 973 000 2 973 000

Edellisten tilikausien voitto(tappio) 384 737 -897 060

Tilikauden voitto(tappio) 743 290 1 281 797

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 101 027 3 357 737

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 44 953 15 191

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 44 953 15 191

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

   Lainat rahoituslaitoksilta 199 500 226 100

   Muut velat 2 692 2 103

   Pitkäaikainen yhteensä 202 192 228 203

Lyhytaikainen

   Lainat rahoituslaitoksilta 26 600 26 600

   Saadut ennakot 1 199 464

   Ostovelat 1 306 444 981 988

   Muut velat 833 382 1 009 022

   Siirtovelat 204 446 347 769

   Lyhytaikainen yhteensä 2 372 070 2 365 844

   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 574 263 2 594 047

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 720 243 5 966 975
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Rahoituslaskelma 2006

EURO 2006 2005

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 888 067 1 448 246

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 316 073 284 089

Rahoitustuotot ja -kulut -65 805 -8 085

Käyttöomaisuuden myyntivoitot -7 125

Käyttöomaisuuden myyntitappiot 45 064

Käyttöpääoman muutos:

  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 38 788 -138 602

  Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 156 633 -3 020 681

Maksetut korot ja maksut

Saadut korot 45 391 49 661

Maksetut korot -8 062 -30 722

Maksetut verot -447 658

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) 155 977

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 079 405 -1 378 155

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -464 754 576 164

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 7 125

Käyttöomaisuuden myyntitappiot -45 064

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -464 754 538 225

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti 245 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 26 600

Pitkäaikaisten lainojen muutos -26 011 226 178

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -26 011 497 778

RAHAVAROJEN MUUTOS 588 640 -342 152

Rahavarat 1.1. 2 113 801 2 455 954

Rahavarat 31.12. 2 702 441 2 113 801



37
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2006

Liitetiedot 2006

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot  

Arvostusperiaatteet 

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman 

mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Käyttöomaisuushyödyke  Arvioitu pitoaika/vuotta  

Atk-lisenssit      3    
Atk-ohjelmat      3    
Liikearvo       5    
Rakennukset    15   
Rakennelmat      6    
Koneet ja kalusto      5   

Tuotantokalusto      5     
     

Taseeseen merkitty liikearvo poistetaan 5 vuodessa, koska kokemusperäisesti on arvioitu tuloa tuottavan vaikutuksen kestävän vähintään viisi vuotta.

Tuloslaskelman liitetiedot 2006 2005

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Myyntivoitot pysyvistä vastaavista 7 125

Vuokratuotot 28 114 15 084

Avustukset ja tuet 2 410

Palvelutuotot 369 32 291

Palkkiot ja korvaukset 600

Muut 3 797 5 759

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 35 290 60 259

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin

Toimihenkilöitä 18 16

Työntekijöitä 20 18

Yhteensä 38 34

JOHDON PALKAT JA PALKKIOT

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat/korvaukset 91 247 84 505

Hallituksen ja toimitusjohtajan osapalkkiot

POISTOT JA ARVONALENNUKSET

Poistot aineettomista oikeuksista 3 734 139

Poistot liikearvosta 162 606 162 606

Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 7 719

Poistot rakennuksista ja rakennelmista 125 336 120 592

Poistot koneista ja kalustosta 16 678 752

Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 316 073 284 089

LIIKETOIMINNAN MUIDEN KULUJEN OLENNAISET ERÄT

Vapaaehtoiset henkilösivukulut 90 597 63 611

Toimitilakulut 1 716 904 1 526 897

Ajoneuvokulut 162 792 103 030

Atk-laite ja -ohjelmakulut 57 194 62 203

Muut kone- ja kalustokulut 274 257 225 988

Matkakulut 34 910 40 233

Edustuskulut 9 453 8 987

Muut myyntikulut (jäteverot) 2 913 506 3 451 740

Markkinointikulut 146 920 106 426
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Taseen liitetiedot
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Atk-lisenssimaksut

Hankintameno 1.1. 2 500 86 274

Lisäykset 40 943 2 500

Vähennykset 86 274

Hankintameno 31.12. 43 443 2 500

Kertyneet poistot 1.1. 139 25 581

Vähennysten kertyneet poistot 25 581

Tilikauden poistot 3 734 139

Kertyneet poistot 31.12. 3 872 139

Kirjanpitoarvo 31.12. 39 570 2 361

Liikearvo

Hankintameno 1.1. 813 031 813 031

Lisäykset 0 0

Hankintameno 31.12. 813 031 813 031

Kertyneet poistot 1.1. 325 212 162 606

Tilikauden poistot 162 606 162 606

Kertyneet poistot 31.12. 487 818 325 212

Kirjanpitoarvo 31.12. 325 212 487 818

Muut pitkävaik.menot

Hankintameno 1.1. 8 650

Lisäykset 46 779

Vähennykset 8 650

Hankintameno 31.12. 46 779 0

Kertyneet poistot 1.1. 2 746

Vähennysten kertyneet poistot 7 719 2 746

Tilikauden poistot

Kertyneet poistot 31.12. 7 719 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 39 059 0

Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 1 141 607 1 648 417

Lisäykset 227 728

Vähennykset 506 810

Hankintameno 31.12. 1 369 335 1 141 607

2006 2005
Tutkimus- ja kehityskulut 7 725 22 395

Hallintopalvelut 180 319 172 897

Muut hallintopalvelut 250 743 222 125

Muut liikekulut 2 745 48 010

Yhteensä 5 848 066 6 054 542

SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset tuotot/jäteveron palautus;

oikaisupäätökset verovuosilta 2004 ja 2005 155 977

Yhteensä 155 977

TULOVEROT

Tuloverot satunnaisista eristä 40 554

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 230 439 151 258

Yhteensä 270 993 151 258
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Kalusto ja muu irtain

Hankintameno 1.1. 26 168 40 114

Lisäykset 74 476 26 168

Vähennykset 40 114

Hankintameno 31.12. 100 644 26 168

Kertyneet poistot 1.1. 436 7 912

Vähennysten kertyneet poistot 7 912

Tilikauden poistot 10 731 436

Kertyneet poistot 31.12. 11 167 436

Kirjanpitoarvo 31.12. 89 477 25 732

Keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1. 10 168

Lisäykset 19 436 10 168

Vähennykset  

Hankintameno 31.12. 29 604 10 168

Kirjanpitoarvo 31.12. 29 604 10 168

SAAMISET

Siirtosaamisten olennaiset erät
Lakisäät. vak.maksut 2006 12 485

Tuloverot 25 407 

Muut menoennakot 747 1 746

Korkotulot 64 859 35 532

Muut jaksotukset 1 653

Yhteensä 105 151 37 277

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 1.1. 2 973 000 2 728 000

Uusmerkintä 245 000

Osakepääoma 31.12. 2 973 000 2 973 000

Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 1.1. 384 737 -897 060

Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 31.12. 384 737 -897 060

Tilikauden voitto (tappio) 743 290 1 281 797

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 101 027 3 357 737

2006 2005
Kertyneet poistot 1.1. 241 183 176 890

Vähennysten kertyneet poistot 56 298

Tilikauden poistot 125 336 120 592

Kertyneet poistot 31.12. 366 519 241 183

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 002 816 900 423

Koneet ja laitteet

Hankintameno 1.1. 1 580 80 813

Lisäykset 55 393

Vähennykset 79 233

Hankintameno 31.12. 56 973 1 580

Kertyneet poistot 1.1. 342 13 571

Vähennysten kertyneet poistot 13 544

Tilikauden poistot 5 947 316

Kertyneet poistot 31.12. 6 289 342

Kirjanpitoarvo 31.12. 50 684 1 238
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU OMAISUUTTA, JA VAKUUKSIEN ARVO

Rahalaitoslainat 226 100 252 700

Vakuudeksi annetut pantit 300 000 300 000

Vakuudeksi annetut pantit yhteensä 300 000 300 000

LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 260 362 93 543

Myöhemmin maksettavat 216 324 93 543

Vuokravastuut yhteensä 476 686

Jäännösarvovastuut yhteensä 156 884

Leasing-maksujen määrät sisältävät arvonlisäveron. Vuoden 2005 vertailutiedot 

on muutettu arvonlisäverollisiksi.

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

Annetut pantit 110 000 100 000

MUUT TALOUDELLISET VASTUUT, JOITA EI OLE MERKITTY TASEESEEN

Kirjanpitokirjat
Tasekirja ja tase-erittelykirja sidottuina kirjoina

Atk-päiväkirjat cd-levyllä

Atk-pääkirjat

Atk-myyntireskontra atk-listoina

Atk-ostoreskontra atk-listoina

Tositelajit ja säilyttämistapa
Kassatositteet KA06 paperitositteina

Pankkitositteet SA06, SA206 paperitositteina

Muistiotositteet MU06 paperitositteina

Kirjanpitotositteet KP06 paperitositteina

Ostotositteet ORL06 sähköisenä ja paperitositteina

Ostolaskujen suoritukset ORS06 paperitositteina

Myyntitositteet MRL06 paperitositteina

Myyntilaskujen suoritukset MRS06 paperitositteina

Palkkatositteet PL06 paperitositteina

Arvonlisäverokirjaukset ALV06 paperitositteina
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2006 2005
LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA

Voitto edellisiltä tilikausilta 384 737 -897 060

Tilikauden voitto 743 290 1 281 797

Yhteensä 1 128 027 384 737

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat 93 100 119 700

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Siirtovelkojen olennaiset erät

Palkkamenot 7 845

Lomapalkkamenot 200 477 180 347

Työnantajan pakolliset vak.maksumenot 4 032

Tulovero 151 258

Muut 3 969 4 286

Yhteensä 204 446 347 769

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. Vuok-
raa alueista ja rakennelmista meksetaan vuokranantajille yhteensä 535 407 euroa/vuosi + alv 22 %. Vuokranantajat ovat sitoutuneet 
kaatopaikka-alueiden peittämiseen ja muuhun jälkihoitoon, tästä yhtiö suorittaa vuosittain tarkastettavaa maksua vuokranantajille 
(v. 2006 yhteensä 1 000 000 euroa/vuosi + alv 22 %; v. 2007 yhteensä 491 000 euroa/vuosi + alv 22 %).
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset   

 
 Turussa 6.3.2007

 Piki Kettinen (puheenjohtaja)

 Arto Jokinen (hallituksen jäsen)

 Markku Lehtokari (toimitusjohtaja)

 Ilkka Laaksonen (hallituksen jäsen)

 Janne Aso (hallituksen jäsen)

 Aki Lehtonen (hallituksen jäsen)

      Sirkku Asumaa (hallituksen jäsen)

Tilintarkastuskertomus
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N OSAKKEENOMISTAJILLE

Olen tarkastanut Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon ti-
likaudelta 1.1. – 31.12.2006. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka 
sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lau-
sunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhtiön hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, et-
teivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty 
hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpito-
laissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimin-
takertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää 
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on 
osakeyhtiölain mukainen.

Turussa 22. päivänä maaliskuuta 2007

Matti Kalliolahti     
KHT, JHTT
Oy Audiator Ab 

Kjell Lundahn (hallituksen jäsen)

Jaana Gustafsson (hallituksen jäsen)

Mari Mikkola (hallituksen jäsen) 

Mirja-Leena Hovirinta (hallituksen jäsen)

Olli Vuorinen (hallituksen jäsen)

Antero Jaskari (hallituksen jäsen)

Folke Öhman (hallituksen jäsen)
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Ammoniumtyppi, NH4-N
Heikentää veden hajua ja makua. Eräs veden likaantumisindi-
kaattoreista.

Biojäte
eloperäinen elintarvike- ja ruokajäte.

Biologinen hapenkulutus, BOD
Vedessä olevan orgaanisen (eloperäisen) aineen aiheuttama ha-
pen kuluminen. Bakteerit käyttävät orgaanisen aineen energia-
lähteenään, jolloin kuluu happea.

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

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

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

Hajakuormitus
Muualta kuin tarkoitetusta päästökohdista aiheutuva päästö. 

Hiilidioksidi, CO2
Orgaanisen aineen palamisessa syntyvä lopputulos. Kasvit sitovat 
hiilidioksidia kasvunsa lähtöaineeksi ja vapauttavat sitä hajotes-
saan. Hiilidioksidi ilmakehässä edistää kasvihuoneilmiötä.

Hiilimonoksidi, häkä, CO
Myrkyllinen kaasu, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa. Ha-
pettuu luonnossa hiilidioksidiksi.

Hyötyjäte
Jäte, joka voidaan hyödyntää kierrättämällä.

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

Kaatopaikkajäte
Polttokelpoisen jätteen rinnalla kerättävää, kaatopaikalle sijoi-
tettavaa jätettä, johon kuuluvat energiakäyttöä haittaavat jät-
teet kuten posliini, hiekoitushiekka ja PVC-muovi. 

Kemiallinen hapenkulutus CODCr
Vedessä olevien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten (eloperäis-
ten) aineiden määrä.

Kloridit
Esiintyvät vedessä pääasiassa natriumkloridina. Aiheuttaa veteen 
makua 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 syn-
tyy sekä polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. 
Aiheuttavat luonnossa maaperän ja vesistöjen happamoitumista 
sekä rehevöitymistä.

Ominaispäästö
Päästömäärä laskettuna tuotettua tai käytettyä energia- tai tuo-
tantoyksikköä kohti.

LYHENTEET JA KÄSITTEET

Ongelmajäte
Jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheut-
taa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

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

Polttokelpoinen jäte
Syntypaikalla alkulajiteltu yhdyskuntajäte, joka käytetään hyö-
dyksi energialaitoksessa. Polttokelpoisesta jätteestä on lajitel-
tu erilleen ongelmajätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, 
erityisjätteet, materiaalina hyödynnettävät jätteet sekä kaato-
paikkajäte ja isokokoinen jäte. Jos kiinteistöllä ei kerätä erilleen 
tai kompostoida biojätettä, kuuluu biojäte polttokelpoiseen 
jätteeseen. 

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

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

Rikkidioksidi, SO2
Syntyy palamisen ja tuotantoprosessien yhteydessä rikkiyhdis-
teistä. Aiheuttaa luonnossa maaperän ja vesistöjen happamoi-
tumista.

Savukaasupäästöt
Polttoaineiden palamisessa syntyvät kaasumaiset palamistuot-
teet, kuten 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 kloo-
rivetykaasun vesiliuos. Suolahapon myrkyllisyys eliöille perustuu 
sen voimakkaaseen happamuuteen, mistä johtuen sillä on välit-
tömiä  haitallisia vaikutuksia eliöihin.

Yhdyskuntajäte
Yleisnimitys asumisessa syntyneelle ja siihen rinnastettavalle 
muun toiminnan jätteelle.

Ympäristövaikutus
Yhtiön toiminnan tuloksena ympäröivään luontoon ja yhteiskun-
taan kohdistuvat negatiiviset ja positiiviset vaikutukset.

YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään suunnit-
teilla olevan hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset ennen 
lopullista päätöksentekoa.

Lyhenteet

kg/d  = kilogrammaa vuorokaudessa

t/a = tonnia vuodessa eli 1000 kg vuodessa

mg = 0,001 g

µg = 0,000 001 g

GWh = 1000 MWh

MWh = 1000 kWh
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Turun Seudun Jätehuolto Oy
Ajurinkatu 2, 3.krs, 20100 TURKU
Puhelin 020 728 2100, faksi 020 728 2109
Jäteneuvonta 0200 47 470
jateneuvonta@tsj.fi    www.tsj.fi 


