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Turun Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon or-

ganisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yhtiön osakkaita ovat seudun 21 

kuntaa: Aura, Askainen, kaarina, Lemu, Lieto, marttila, masku, merimasku, 

mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Piikkiö, Pöytyä, Raisio, Rusko, 

Rymättylä, Tarvasjoki, Turku, vahto ja velkua, joilla on yhteinen tavoite: 

puhtaampi elinympäristö kaikille seudun asukkaille nyt ja tulevaisuudessa. 

Asiakkaitamme ovat toimialueen noin 317 000 asukasta sekä alueen yritykset. 

Toimimme kiinteässä yhteistyössä muiden jätehuollon toimijoiden kanssa.

[Yhteystiedot] Turun Seudun Jätehuolto Oy • Ajurinkatu 2, 3.krs, 20100 TURKU • Puhelin 020 728 2100 • Faksi 020 728 2109 [Toimitus] Turun Seudun Jätehuolto/Päivi mikkola 
ja Tuuli meriläinen [Ulkoasu ja taitto] Pramedia Oy [kuvat] Stillkuva/mika Okko, Turun Seudun Jätehuolto [Painopaperi] Joutsenmerkitty [Paino] Finepress Oy
Palautetta tästä vuosikertomuksesta voitte antaa sähköpostilla paivi.mikkola@tsj.fi • Kannen kuvassa Sirpa Arposen järviruosta valmistama taideteos. Kuva: Riitta Salmi
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Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön neljäs toimintavuosi on takana.  Normaalissa toimin-
taympäristössä palveluprosessit olisi jo vakiinnutettu. Jätehuol-
to on kuitenkin yhtiön koko toiminta-ajan ollut voimakkaan 
muutoksen alainen ja yhteiskunnallisen keskustelun keskiössä. 
Lainsäädännön muutospaineet ovat osittain ristiriitaisia ja po-
liittiset erimielisyydet poikkeuksellisen syviä. Ympäristölupien 
puuroutuminen valitusoikeuksiin on estänyt suunnitelmallisen 
toiminnan. 

Vuoden 2007 jätelain osauudistus ei ratkaissut jätehuollon 
ongelmia vaan jopa kärjisti niitä. Jätelain kokonaisuudistuksel-
le syntyi ilmeinen tarve. Uudistus toteutuu kuitenkin vasta ensi 
vuosikymmenen alkupuolella, joten alan toimijoita piinaava ti-
lanne jatkuu vielä pitkään. 

Ensi hämmennyksen jälkeen Turun Seudun Jätehuollossa 
tehtiin johtopäätös. Suunnitteluun ja työn ohjeistamiseen pe-
rustuva johtaminen ei tulisi yksinään toimimaan, vaan strategian 
tulee perustua osaamisen johtamiseen. Tällä tavalla pystytään 
toimimaan joustavasti nopeasti muuttuvassa ympäristössä. 
Osaamistason nosto pitää tapahtua koko organisaatiossa ja sii-
hen pitää panostaa merkittäviä voimavaroja.

mUUTOS HALLiTAAN OSAAmiSEN kEHiTTÄmiSELLÄ

Osaamisen kehittäminen organisaatiossa vaatii jokaiselta 
siihen kuuluvalta henkilöltä valmiutta itsensä kehittämiseen. Tä-
män haasteen on henkilöstömme ottanut hienosti vastaan. Työn 
ohessa on suoritettu useita ammattitutkintoja ja halukkuus täy-
dennyskoulutukseen on ollut suurta. Myös työssä oppimiseen ja 
oman työn kehittämiseen on ollut huomattavaa innostusta. 

Tulokset ovat näkyvissä. Menestymme vaikeassa työssämme, 
koska osaamme. Yhtiömme menestyy vaikeassa ympäristössä, 
koska henkilöstömme osaa ja saa tehdä kukin tehtävissään asia-
kaspalveluun liittyvät päätökset itse. Olemme jätehuollon palve-
lutoiminnan osaamiskeskus. Kiitän henkilöstöämme haasteen 
vastaanottamisesta.  

Turussa 12.4.2007
Markku Lehtokari
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Hallitus kokoontui Isosuon jäteasemalla. Kuvassa vasemmalta hallituksen sihteeri Ari-Pekka Korhonen, hallituksen jäsenet Matti 
Schrey, Ilkka Laaksonen, Arto Jokinen (vpj.), Barbara Heinonen (varajäsen), Olli Vuorinen, hallintopäällikkö Arja Tuokko, Antero 
Jaskari, Olli A. Manni (pj.), Erkki A. Hietanen, Mirja Hovirinta, toimitusjohtaja Markku Lehtokari ja Marjukka Karttunen.

TOimiNNALLiNEN ORgANiSAATiO 2007

Toimitusjohtaja
Markku Lehtokari

Hallintopäällikkö
Arja Tuokko

Yhteyspäällikkö
Päivi Mikkola

kehityspäällikkö
Kalle Karsten

Palvelupäällikkö
Juha Hämäläinen

Laskentasihteerit 
Riikka Armio
Tarja Heino

Toimistosihteerit
Katriina Heinonen

Tarja Takomo
Anneli Sukari
Ulla Jokinen

Neuvoja
Miia Jylhä

Tiedottaja
Tuuli Meriläinen

kehitysinsinööri
Tuula 

Salminen 

Jätehuolto-
mestari

Ari Vuorela

Jätehuoltomestarit
Sirkku Nurminen

Jan-Egon Aaltonen

Tuotantosuunnittelija
Kari Köpsi

myyntineuvottelija
Arto Arvola

JäteasemanhoitajatTyökoneen-
kuljettajat

Hallitus ja toimitusjohtaja muodostavat yhtiön toimivan johdon. Omistajakunnat valvovat yhtiötä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous 
muun muassa vahvistaa yhtiön talousarvion.  Yhtiön hallituksessa on 13 yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjoh-
taja ja osa hallituksen jäsenistä vaihtui 24.4. 2007. Alkuvuoden ajan puheenjohtaja oli Piki Kettinen.  Puheenjohtajana on toiminut 
24.4. alkaen Olli A. Manni. Hallituksen sihteeri on Ari-Pekka Korhonen ja esittelijä toimitusjohtaja Markku Lehtokari. 

Hallituksella on vuoden 2007 aikana ollut 9 kokousta ja yksi strategiapäivä. Lisäksi hallitus on tehnyt vuoden aikana kaksi opinto- 
ja tutustumismatkaa. Ensimmäinen suuntautui Wienin jätteenpolttolaitokseen ja kierrätyskeskukseen ja toinen Ekokem Oy:n uuteen 
jätevoimalaan Riihimäelle. Muita tapahtumia olivat jätehuoltoyhtiöiden operatiivisen toiminnan suunnittelua käsittelevä hallitusten 
yhteistyökokous, Kaatopaikaton Suomi -seminaari ja Topinojan uuden alueen avajaisjuhlat ja tiedotustilaisuus.

Johtaminen
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Strategiatyö 

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

Jätehuollon kehittämistä ohjaavat yhtiön perustajakuntien 
vuonna 2002 hyväksymät Turun seudun kuntien jätepolitiikka 
ja seudun jätehuoltostrategia. 

Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Omistajakunnat 
valvovat yhtiötä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous muun muassa 
vahvistaa yhtiön talousarvion. Toimiva johto päivittää yhtiön stra-
tegiaa jatkuvasti vuosikelloperiaatteella. 

Yhtiön visiona on jätehuollon huipputason osaamiskeskus, 
joka muodostetaan laajentamalla asiakaspohjaa ja yhteistyötä 
muiden alan osaajien kanssa.

Talousarvion laatimisen yhteydessä strategia jalkautetaan 
strategisiksi päätöksiksi. Strategisia työkaluja ovat esimerkiksi 
liiketoimintaympäristön muutosten jatkuva analyysi, tasapai-
notetun mittariston avulla tapahtuva toiminnan suunnittelu 
ja resurssien kohdentaminen sekä talouden tasapainotukseen 
tähtäävä viisivuotisbudjetointi. Tasapainotettu mittaristo perus-
tuu oppimisen näkökulmaan, josta sitten johdetaan tehokkaat 
ja joustavat sisäiset prosessit, terve talous ja lopuksi saavutetaan 
tyytyväiset asiakkaat ja sidosryhmät.

Yhtiön päämäärät ovat:

• Aikaansaada kulutustottumusten muutoksia jätteen 

   synnyn vähentämiseksi

• Yhdyskuntajätteen hyötykäytön lisääminen 70 %:iin

• Hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen turvallinen 

   loppusijoittaminen

• Yhtiön tuottavuus nousee ja jätteentuottajien jätemaksut 

   ovat suomalaista keskitasoa

Tavoitteet vuodelle 2007 olivat:

• Syntypaikkalajittelun neuvontaa ja mahdollisuuksia 

   tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun parannetaan

• Panostetaan henkilökunnan koulutukseen

• Kilpailutetun jätteenkuljetuksen asiakaspalvelua kehitetään

• Topinojan kaatopaikan laajennus toteutetaan 

kaatopaikaton Suomi -seminaariin 
marraskuussa 2007  osallistui ympä-
ristöalan asiantuntijoita, jätealan 
yrityksiä, päättäjiä ja muita aiheesta 
kinnostuneita. 
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Talousarvion laadinnan yhteydessä vahvistetaan yhtiön päämää-
rät ja asetetaan tavoitteet suunnitteluvuodelle. Vuonna 2007 
taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Liikevaihto kasvoi edel-
lisestä vuodesta 9,9 % ja yhtiön tulos parani 18 %. 

Yhdyskuntajätteen arvonlisäverollinen käsittelymaksu on 
tavoitteiden mukaisesti valtakunnallista keskitasoa. Kuntaliiton 
selvityksen mukaan käsittelymaksu oli vuonna 2007 keskimää-
rin 102 euroa tonnia kohtia. TSJ:n toimialueella maksu on 110 
euroa tonnia kohti, eikä TSJ:n toimialueella ole käytössä kunnis-
sa yleistyneitä ekomaksuja. Käsittelymaksulla katetaan jätteen 
käsittelyn lisäksi hyötyjätehuollon, ongelmajätehuollon ja neu-
vonnan kustannukset. 

Yhtiön tuotoista 84 % kertyy jätteenkäsittelymaksuista. Lop-
puosa koostuu kuljetusmaksuista sekä hyötyjätteiden ja kaato-
paikkakaasun myynnistä.

ASETETUT TAvOiTTEET SAAvUTETTiiN HYviN 
Päämäärien mukaisessa toiminnassa ja toimintavuodelle asete-
tuissa tavoitteissa on edistytty hyvin. Jätteiden synnyn ehkäisemi-
nen on aloitusteemana mukana lähes kaikissa neuvontatilan-
teissa. Yksinomaan kestäviin kulutustapoihin ja jätteen synnyn 
ehkäisyyn tähtäävään neuvontaan kehitettiin kolme uutta mene-
telmää. Kestävään elämäntapaan tähtäävän yhteistyöhankkeen, 
Kelaa! -hankkeen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2007. TSJ on 
ollut aktiivinen osallistuja hankkeen alullepanossa ja suunnitte-
lussa ja tulee rahoittamaan sitä. Kolmivuotisen hankkeen pää-
toteuttaja on Varsinais-Suomen Agendasta ja Energiatoimistosta 
muodostettava kestävän kehityksen keskus. 

Lajittelun tehostamiseen tähtäävää neuvontaa on suunnattu 
erityisesti Turun länsipuolen kuntiin, joissa kiinteistöjen lajittelu-
velvoitteet kiristyivät vuoden 2007 alussa. Jokaiseen kotiin kah-
desti vuodessa jaettavassa Entisestä Enemmän -lehdessä asuk-
kaita opastetaan ja motivoidaan jätteiden lajitteluun. Keväällä 
2007 valmistuneen Taloustutkimuksen selvityksen mukaan  lähes 
puolet asukkaista kokee saavansa tietoa jäteasioista Entisestä 
Enemmän -lehdestä. Kaksi kolmesta vastaajasta on mielestään 
saanut tarpeeksi tietoa jäteasioista. Tiedonsaanti tyydyttää nyt 
selvästi useampaa vastaajaa kuin aiemmin. Selvitys tehdään kah-
den vuoden välein.

Henkilöstön omaehtoinen kouluttautuminen jatkuu vilk-
kaana. Kaksi henkilöä valmistui toimintavuonna ammatillisesta 
koulutuksesta. Koulutuspanostus näkyy myös edellisistä vuosista 
kohonneina koulutuspäivinä.  

Kilpailutetun jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun kehittämis-
projekti aloitettiin syksyllä 2007. Projekti jatkuu syksyyn 2008 
saakka. Asiakaspalvelua on kehitetty uudistamalla asiakaskirjeitä, 
tiedotteita ja lomakkeita. Myös asiakaspalvelun ruuhkatilanteita 
on tasoitettu uusilla toimintatavoilla. 

Topinojan jätekeskuksen laajennusalueen ensimmäinen vaihe 
otettiin käyttöön 1.11.2007. 

Talous lyhyesti

■  Jätteenkäsittelymaksut 84 %
■  Jätteenkuljetusmaksut 5 %
■  Kompostointikentän tulot 3 %
■  Käteismyynti 2 %
■  Puupolttoaineen myynti 2 %
■  Muu tulo 2 %
■  Metallinkeräystulo 1 %
■  Ser-tulot 1 %

TUOTOT TULOLAJEITTAIN

KULUT MENOLAJEITTAIN

■  Ulkopuoliset palvelut 47 %
■  Jäteverot 17 %
■  Liiketoiminnan muut kulut 17 %
■  Henkilöstömenot 11 %
■  Aineet ja tarvikkeet 6 %
■  Poistot 2 %

KESKEISET TALOUdEN TUNNUSLUVUT   2007     2006    2005

Liikevaihto 16 900 448 15 383 783 15 897 390

Liikevoitto 1 153 692 822 263 1 440 161

Liikevoiton osuus liikevaihdosta 6,83 % 5,34 % 9,10 %

Voitto 877 857 743 290 1 281 797

Voiton osuus liikevaihdosta 5,19 % 4,83 % 8,10 %

Oman pääoman tuotto 19,6 % 16,6 % 49,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto 22,2 % 22,6 % 53,0 %

Omavaraisuusaste 53,8 % 58,8 % 56,5 %

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 40,5 38,1 33,5
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Perustietoa yhtiöstä

Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) on kuntien omistama jäte-
huolto- ja jäteneuvontapalveluja tuottava yhtiö. Yhtiön perusti-
vat marraskuussa 2003 kahdeksan Turun seudun kuntaa: Turku, 
Kaarina, Raisio, Naantali, Masku, Parainen, Lieto ja Piikkiö. Yhtiö 
muodostettiin alueella aiemmin toimineista Turun jätelaitoksesta, 
Lounaisrannikon jätehuollosta ja Paraisten jätelaitoksesta. Suun-
nattu osakeanti muille seudun kunnille toteutettiin vuonna 2005. 
Vuonna 2008 osakaskuntia on 21. 

TSJ hoitaa toimialueensa jätehuollon organisointi-, käsittely- ja 
neuvontatehtäviä. Yhtiön asiakkaita ovat kaikki alueen asukkaat, 
julkiset laitokset ja toiminnot sekä jätteitä kuljettavat jätehuol-
toyritykset. Yhtiön yrityspalvelut tarjoavat lisäksi jätehuollon ko-
konaisratkaisuja toimialueen teollisuudelle, kaupalle sekä muille 
yrityksille. 

Yhtiön osakaskunnissa asuu lähes 317 000 asukasta. Koti-
talouksia on noin 150 000 ja vapaa-ajan asuntoja noin 13 700. 
Toiminta-alueen maapinta-ala on 3 050 km2 ja kokonaispinta-ala  
3 772 km2. Noin 10 prosenttia väestöstä asuu haja-asutusalueella. 

Yhtiön toimipisteitä ovat Ajurinkadun toimisto, Topinojan 
jätekeskus ja Orikedon vastaanottoasema Turussa, Isosuon jäte-
asema Raisiossa sekä Rauhalan jäteasema ja Paraisten kierrätys-
keskus Paraisilla. 

TOimiALUEkARTTA
Turun Seudun Jätehuolto Oy:n palvelupisteet sijaitsevat Turussa, 
Raisiossa ja Paraisilla.
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kESkiTETYSTi kiLPAiLUTETTU JÄTTEENkULJETUS 
ON NYkYAikAA
Turun Seudun Jätehuolto Oy osallistui Motivan organisoimaan 
Interaction toimenpideselvitykseen, joka koski kuorma-autokul-
jetusten energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden paran-
tamista. Marraskuussa 2007 julkaistussa selvityksessä todetaan 
jätteenkuljetusten osalta, että keskitetysti kilpailutettu jätteen-
kuljetus vähentää ajokilometrejä ja kulutettua polttoainemäärää 
suhteessa sopimusperusteiseen jätteenkuljetukseen. Keskitetyn 
kilpailuttamisen muita hyötyjä ovat uudempi kalusto ja alhaisem-
mat kuljetuskustannukset. Muuttuneet keräysaikataulut ja joi-
denkin yksittäisten alueiden kustannusten nousu ovat selvityksen 
mukaan keskitettyyn kilpailuttamiseen siirtymisen haittoja. 

Yhtiö kilpailuttamassa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuk-
sessa alkoi syksyllä kehitysprojekti, jonka tavoitteena on kehittää 
asiakaspalvelua, kuljetusurakoiden kilpailuttamista ja sähköistä 
tiedonsiirtoa. Projekti jatkuu syksyyn 2008 saakka. Keskitetys-
ti kilpailutetun jätteenkuljetuksen alue laajeni toimintavuonna 
Naantalin ja Raision seudulla. Sen piirissä oli vuoden 2007 lopussa 
noin 66 000 asukasta. 

Asiakaspalvelua on kehitetty uudistamalla asiakaskirjeitä, 
tiedotteita ja lomakkeita. Myös asiakaspalvelun ruuhkatilan-
teita on tasoitettu laskutusta ja tiedotusta porrastamalla sekä 
toimintatapoja muuttamalla. Kuljetusurakoiden kilpailuttami-
sen tarjouspyyntöasiakirjat on uudistettu. Urakoitsijan ja yhtiön 
vastuut ja velvollisuudet on määritelty aiempaa selkeämmin ja 
täsmällisemmin. 

Sähköinen tiedonsiirto kuljetusliikkeiden ja yhtiön välillä saa-
tiin käynnistettyä lähes kaikissa kunnan järjestämän jätteenkulje-
tuksen kunnissa. Ainoastaan Mynämäki, Nousiainen ja Rymättylä 
ovat vielä sähköisen tiedonsiirron ulkopuolella, mutta nämäkin 
tulevat mukaan vuoden 2008 loppuun mennessä. 

JHLWin Urakoitsija Web-ohjelmiston testaus aloitettiin loppu-
vuodesta. Ohjelmisto on ns. ajonohjausjärjestelmä, joka asennet-
tiin yhtiön palvelimelle. Kuljetusurakoitsija pääsee tietokantaan 
web-yhteyden kautta ja jätteenkuljetusautoon on GPRS-yhteys. 
Varsinainen koekäyttö aloitetaan vuoden 2008 aikana.

JÄTE- JA LASkUTUSTiETOJEN HALLiNTA
Jätteiden vastaanottotietojen hallintaan ja raportointiin keskei-
sesti vaikuttavan vaakajärjestelmän kehitystyö jatkuu. Scalex Eko-
vaakaohjelman uusin versio asennettiin asemille loppuvuonna, 
tuotantokäyttöön se otetaan vuoden 2008 aikana. Ohjelmaa on 
kehitetty muun muassa siten, että jätteiden alkuperän aiempaa 
tarkempi luokittelu on mahdollista. Vaakaohjelman uudistami-
seksi on pitkään tehty kehitystyötä jäteyhtiöiden ja toimittajan 
kanssa. 

Jäteasemille asennettiin loppuvuodesta maksupäätteet, jotka 
mahdollistavat maksun myös sirukorteilla. 

TALOUSHALLiNNON TiEDONkULkU REAALiAikAAN
Taloushallinnon tiedonkulkua ja -raportointia on kehitetty tilitoi-
miston ja yhtiön välillä ns. ASP-järjestelmällä. Kirjanpidosta saa-
daan nyt lähes reaaliaikaista tietoa. Taloushallinnon tueksi hankit-
tiin myös Business Planning -ohjelmisto. Suunnitteluohjelmiston 
avulla talouden suunnittelu ja ennustettavuus tehostuvat merkit-
tävästi. Ohjelmisto on otettu historiatietojen osalta käyttöön ke-
vään 2007 aikana ja varsinainen tiedonsiirto vuoden 2008 alusta. 
Kehitystyö jatkuu edelleen.

kehityshankkeet

Jätteenkuljetuksen tietojärjestelmien kehittäminen on lohkais-
sut merkittävän osan toimistosihteeri Anneli Sukari-Laivorannan 
työtunneista.
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Jätteiden keräys ja kuljetus

Saaristossa on käytössä 30 kpl sekajätteiden alue-
keräyspisteitä, asiakkaita pisteillä on 4 450.

YHDYSkUNTAJÄTTEET
Turun seudulla on yhdessätoista kunnassa käytössä kunnan jär-
jestämä jätteenkuljetus. Turun Seudun Jätehuolto hoitaa niissä 
jätteenkuljetuksen asiakaspalvelu- ja laskutustehtävät sekä kilpai-
luttaa jätteenkuljetusurakat määräajoin. Vuonna 2007 kilpailu-
tettiin kuljetus Askaisissa, Lemussa, Merimaskussa, Rymättylässä, 
Vahdolla ja Velkualla. Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen 
piirissä oli vuoden 2007 lopussa noin 66 000 asukasta. Muissa 
TSJ:n toimialueen kunnissa on sopimusperusteinen kuljetusjärjes-
telmä, eli kiinteistöt kilpailuttivat itse jätteenkuljetusyritykset. 

kiiNTEiSTÖkOHTAiSET 
HYÖTYJÄTTEiDEN kERÄYkSET
Turun seudun kuntien jätehuoltomääräyksiä yhtenäistettiin 
vuoden 2007 alusta. Lasin ja metallin erilliskeräykset tulee jär-
jestää kaikkiin kerrostaloihin ja rivitaloihin, kun kiinteistöllä on 4 
huoneistoa tai enemmän. Kaupunkikunnissa on 20-huoneiston 
ja siitä suuremmille kiinteistöillä myös keräyskartongin keräys. 
Keräyspaperin keräys on järjestetty jätelainsäädännön pohjalta 
käytännössä kaikissa rivitaloissa ja kerrostaloissa. 

Vuoden 2007 alusta parannettiin myös Orikedon jätteen-
polttolaitokselle ohjattavan jätteen polttokelpoisuutta kaatopaik-
kajätteen erilliskeräyksellä. Alkuvaiheessa tarkemman lajittelun 

piiriin tulivat kunnat, joista on jo vuosia toimitettu yhdyskunta-
jätettä energiakäyttöön polttolaitokselle. Muut seudun kunnat 
tulevat polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen erillis- 
keräysten piiriin vuoden 2009 alusta. 

Myös muiden kuin asuinkiinteistöjen erilliske-
räysvelvoitteet yhtenäistyivät vuoden 2007 alusta. 
Hyötykäyttöön sopivat materiaalit tulee kerätä niil-
lä 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 
tarkoitettuja kierrätyspisteitä noin 300 kappaletta. 
Suurimmassa osassa näistä pisteistä kerätään pien-
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vähintään neljän asunnon kiinteistöillä tulee olla omat astiat lasille ja metallille. 
vähintään 20 asunnon kiinteistöillä kerätään myös kartonkia.

Turun seudulla on yhdessä-
toista kunnassa keskitetysti 
kilpailutettu jätteenkuljetus. 
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TSJ:N HOIdOSSA 20 KUNNAN KIERRÄTYSPISTEET 
• 260 kpl kierrätyspisteitä, joissa pienmetalli, keräyslasi ja -paperi 
   sekä paristot 
• 70 kpl kartonginkeräyspistettä
• 100 kpl paristoastioita Turussa

Kustannukset:
• kokonaiskustannukset 216 200  euroa, eli  0,7 euroa/asukas 
• siivouksen osuus  31 % kustannuksista 

Kotitalouksien tavanomaisia ongelmajätteitä vastaanotettiin yhteensä
 
2006   2007  
571 tonnia eli 1,8 kg/asukas 578 tonnia eli 1,8 kg/asukas  

Kustannukset
424 000 euroa, 1,3 euroa/asukas  491 200 euroa, 1,6 euroa/asukas
  

metallia, keräyslasia ja keräyspaperia. Kartonginkeräystä oli toiminta-
vuonna 16 pisteessä. Paristonkeräyslaatikoita kunnissa on yhteensä 
noin 360 kappaletta, joista 260 on hyötyjätepisteiden yhteydessä.

Täydentävän hyötyjätehuollon kehitystyö aloitettiin syksyllä 
2006. Kehitystyön tavoitteena on luoda toiminta-alueen pienta-
loasukkaille siisti, toimiva ja helposti saavutettava hyötyjätteiden  
keräysverkosto. Vuonna 2007 kierrätyspisteet uudistettiin Naantalis-
sa. Kaarinassa hyötyjätepisteitä uudistetaan noin kymmenen pisteen 
vuosivauhdilla. 

Kierrätyspisteiden ympäristön siistiminen on lähes viikoittaista työ- 
tä. Siistimispalvelu ostetaan alueen ekotoreilta ja kierrätyskeskuksista. 

ONgELmAJÄTTEET
Kotitalouksien tavanomaisia ongelmajätteitä otetaan vastaan jäte-
asemilla, seudun kierrätyskeskusten ja ekotorien yhteydessä sekä 
kunnissa kiertävässä Yrjö Ympäristöautossa. Paristoja kerätään myös 
paristonkeräyslaatikoihin, joita on hyötyjätepisteiden yhteydessä ja 
Turussa bussipysäkeillä. Apteekit vastaanottavat lääkkeitä ja kuume-
mittareita. Asbestia ja painekyllästettyä puuta vastaanotetaan jäte-
asemilla. Kotitalouksien ongelmajätteet otetaan vastaan maksutta, 
lukuun ottamatta erityissijoitettavaa asbestijätettä. 

Ongelmajätteet on toimitettu Ekokem Palvelu Oy:n hoidossa 
olevan Topinojan ongelmajätekeskuksen kautta käsittelyyn ja hyö-
tykäyttöön, pääsääntöisesti Ekokem Oy:n ongelmajätelaitokseen Rii-
himäelle. Ongelmajätehuollon urakoitsija vaihtui helmikuussa 2008. 
Uusi urakoitsija on L&T. 

SE-ROmUT
Yhtiöllä on sopimukset tuottajayhteisöjen kanssa kuluttajien säh-
kö- ja elektroniikkaromun vastaanotosta. Yhtiön jäteasemat, Liedon 
Kisällikellari, Turun Ekopaja ja Kaarinan kierrätyskeskus ovat vastaan-
ottopisteitä, joihin kotitaloudet voivat tuoda sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromut maksutta. Loisteputket ja energiansäästölamput ovat 
myös tuottajavastuun piirissä. Tuottajayhteisöt noutavat SE-romut 
vastaanottopisteistä käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi.

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

ONgELMAJÄTTEIdEN VASTAANOTTOPAIKAT:

• JÄTEASEmAT, 3 kpl, kaikki ongelmajätteet

• EkOTORiT JA kiERRÄTYSkESkUkSET, 5 kpl, ei lääkkeitä

• APTEEkiT, 40 kpl, vain lääkkeet ja kuumemittarit

• TERvEYSkESkUS 1 kpl, vain lääkkeet ja kuumemittarit

KIERTÄVÄ ONgELMAJÄTEKERÄYS:

• Yrjö Ympäristöauto, 185 kiertopäivää kunnissa

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUA VASTAANOTETTIIN 
TSJ:N YLLÄPITÄMISSÄ VASTAANOTOISSA

2006   2007
1 889 tonnia eli 6,0 kg/asukas  2 275 tonnia eli 7,2 kg/asukas

Yrjö vastaanotti kotitalouksien ongelmajätettä 127 
tonnia ja ekotorit  ja kierrätyskeskukset 110 tonnia.
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TOPiNOJAN JÄTEkESkUS
Topinojan jätekeskus sijaitsee Metsämäen kaupunginosassa noin 
viiden kilometrin päässä Turun kaupungin keskustasta. Kaato- 
       paikka-alue otettiin käyttöön vuon- 

    na 1971. Lähin asuinrakennus sijait- 
see noin 120 metrin päässä kaa-
topaikan penkasta. Paimalan koulu 
on 400 metrin ja ravirata noin 450 
metrin etäisyydellä jätekeskuksesta. 
Halisten asuinalueelle on keskuksesta 
noin kaksi kilometriä. 

Nykyisen jätekeskuksen koko-
naispinta-ala on noin 59 hehtaaria ja 
laajennusalueen 9 hehtaaria. Loppu-
sijoitusalueena on tällä hetkellä noin 
33 hehtaaria. Jätekeskuksen alue on 
salaojitettu ja vedet johdetaan Turun 
kaupungin jätevedenpuhdistamoon. 
Kaatopaikkakaasua kerätään talteen 
kaatopaikan rakenteissa kulkevalla 
putkistolla. 

Nykyisen täyttöalueen käyttö 
kaatopaikkatoiminnassa päättyi 
1.11.2007, kun kaatopaikkojen poh-

TSJ:llä on kolme jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikkaa:  
Isosuon jäteasema Raisiossa, Rauhalan jäteasema Paraisilla ja  
Topinojan jätekeskus Turussa. Kotitalouksia palvellaan jäteasemil-
la pienasiakkaiden palvelupisteissä. Suurasiakaspalvelut ja jättei-
den loppusijoitus on keskitetty Topinojan jätekeskukseen. 

Isosuon ja Rauhalan jäteasemilla ja Topinojan jätekeskukses-
sa vastaanotetaan lajiteltuja hyötyjätteitä, energiajätettä, tavan-
omaisia kaatopaikkajätteitä, sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja, 
kyllästettyä puuta ja kotitalouksien ongelmajätteitä. Topinojalla 
vastaanotetaan myös lajiteltuja biojätteitä sekä  kaatopaikka-
kelpoisia erityisjätteitä,  hiekkapitoisia lietteitä ja asbestia sekä 
erillissopimuksella lievästi pilaantuneita maa-aineksia.

Turun Seudun Jätehuolto hoitaa polttokelpoisen yhdyskun-
tajätteen vastaanoton Orikedon vastaanottoasemalla Turussa. 
Jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin omistuksessa ja hoi-
dossa. Turun Seudun Jätehuolto ostaa laitokselta jätteen ener-
giakäyttöpalvelun. 

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

■ Toimitettu hyötykäyttöön

■ Biojätteen kompostointi 

■ Energiakäyttö Orikedolla 

■ käyttö kaatopaikkarakenteissa 

■ Jatkokäsittely tai välivarasto 

■ Erityissijoitus,

■ Loppusijoitus

HYÖTYKÄYTTÖ JA KÄSITTELY
tonnia

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

 50 000

2005             2006             2007

■ maamassat kaatopaikkarakenteisiin

■ Orikedon kuona ja skpuhdistusjäte 

■ Tuotantotoiminnan jätteet 

■ Erityislietteet

■ Erityisjätteet 

■ Lajittellut hyöty- ja ongelmajätteet 

■ Yhdyskuntajäte

VASTAANOTETUT JÄTTEET  
tonnia

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

 50 000

2005             2006             2007

JÄTE HYÖdYNTÄMISTAPA HYÖdYNTÄJÄ
  
Polttokelpoinen jäte energia polttolaitoksessa Turun kaupunki, Orikedon polttolaitos
Energiajäte  energia Suomen Rakennusjäte Oy
metallit metallituotteet  kuusakoski Oy
kannot, risut hake ja energia Turku Energia Oy
Puhdas puujäte hake ja energia Turku Energia Oy
Pintakäsitelty puujäte, 
puupohjaiset levyt  energia erityislaitoksessa mm. Fortum, Kauttuan Voimalaitos
kyllästetty puu energia erityislaitoksessa Demolite Oy
Biojäte kompostimulta Envor Biotech Oy
Tasolasi lasivilla ja lasi Envor Recycling Oy
keräyslasi lasivilla ja lasi Envor Recycling Oy
keräyspaperi  sanomalehtipaperi Paperinkeräys Oy
keräyskartonki ja -pahvi hylsykartonki Paperinkeräys Oy
Renkaat pinnoitus, suojamatot kuusakoski Oy
Haravointijäte kompostointi viherrakentamiseen Turun kaupunki
Ongelmajätteet käsittely ja turvallinen hävittäminen Ekokem Oy
SE-romu metallit, muut raaka-aineet Tuottajayhteisöt: Serty, Elker, Nera ja Electrolux
Lietteen kiintoaines puhdistus ja loppusijoitus Salvor Oy
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RAUHALAN JÄTEASEmA
Paraisten Rauhalan kaatopaikka sijaitsee Taran, Hoggaisten ja Ve-
pon 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 hehtaa-
ria. Nykyisin jätettä tuodaan vain uusimmalle laajennusosalle. 
Kaatopaikkatoimintaa on mahdollista laajentaa vielä kolmelle 
lisäalueelle. 

Kaatopaikka-alueella sijaitsee myös Paraisten kaupungin 
hoitama maankaatopaikka ja kompostointikenttä, jossa kom-
postoidaan puhdistamolietettä ja Paroc Oy Ab:n fenolipitoista 
märkä- ja suodinjätettä. Jäteaseman alue on salaojitettu ja vedet 
johdetaan Paraisten jätevedenpuhdistamoon. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt  Rauhalan 
kaatopaikalle ympäristöluvan   28.11.2003. Tarkkailuohjelma on 
hyväksytty 26.4.2005. 

ORikEDON vASTAANOTTOASEmA
Orikedon vastaanottoasema sijaitsee jätteenpolttolaitoksen ton-
tilla Turussa. Vastaanottoasema palvelee polttokelpoista yhdys-
kuntajätettä tuovia suurasiakkaita. Pienasiakkailta polttokel-
poinen jäte otetaan vastaan Topinojan jätekeskuksen palvelu-
pisteessä. 

 Orikedon jätteenpolttolaitos on Turun kaupungin omistuk-
sessa ja hoidossa. Kiinteistöillä lajitellulla polttokelpoisella jätteel-
lä tuotetaan noin 7 % lämpöä Turun seudun kaukolämmöstä. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi jätteenpolttolai-
tokselle maaliskuussa 2006 ympäristöluvan, jossa on huomioitu 
jätteenpolttoasetuksen 29.12.2005 voimaan tulleet velvoitteet 
ja päästörajat. Laitos täyttää vaaditut raja-arvot. Vaasan hallinto-
oikeus antoi päätöksensä ympäristöluvista tehtyihin valituksiin 
5.3.2008.

 

Turun kaupungin jätelaitos raportoi tarkemmin Orikedon 
jätteenpolttolaitoksen toiminnasta. 

jarakenteita koskevat määräykset astuivat voimaan. Topinojan 
jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnot siirtyivät uudelle laajennus-
alueelle. Laajennusalueen pohjarakenteiden rakentamistyöt aloi-
tettiin helmikuussa 2007. Ekokem-Palvelu Oy on laajennusalueen 
rakennusurakoitsija. Urakka koskee 3,5 ha suuruista aluetta, 
josta lokakuun lopussa 2007 hyväksyttiin käyttöönotettavaksi 
2,1 ha. Rakennustyöt jatkuvat ja ne valmistuvat elokuun 2008 
loppuun mennessä.

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi jätekeskukselle 
31.5.2006 ympäristöluvan. Myönnetystä ympäristöluvasta vali-
tettiin Vaasan hallinto-oikeudelle. Vaasan hallinto-oikeus antoi 
valitusta koskevan päätöksen 5.3.2008. Myös hallinto-oikeuden 
päätöksestä valitettiin. Lounais-Suomen Ympäristökeskus hy-
väksyi laajennusalueen pohjarakenteita koskevat suunnitelmat 
21.3.2007. 

Jätekeskuksen alueella aloitettiin 2007 myös liikennejärjes-
telyjen uusiminen. Tarkoituksena on jätekeskuksen tieverkoston 
rakentaminen turvallisemmaksi eriyttämällä kaatopaikan ja lajit-
teluasemien liikenne. Alueelle sijoitetaan ohjaavia liikennemerk-
kejä ja moottoroitu portti.

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 kaa-
topaikalta. 

Alueen kokonaispinta-ala on noin 60 hehtaaria, josta uusi 
osa (3,8 ha) on otettu käyttöön 1997. Vanhimman täyttöalueen 
pintarakenne on valmis ja kaatopaikkakaasu kerätään talteen 
kaatopaikan rakenteissa kulkevalla putkistolla. Jäteaseman alue 
on salaojitettu ja vedet johdetaan Raision jätevedenpuhdista-
moon. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi jäteasemalle 
28.2.2006 ympäristöluvan. Alueen tarkkailusuunnitelma hy-
väksyttiin 14.3.2007. 

FT-Transport Oy:n kompostoi alueella Raision jätevedenpuh-
distamolta tulevia jätevesilietteitä, elintarviketeollisuuden lietteitä 
ja viljan puhdistusjätettä erillisen ympäristöluvan mukaisesti. 

Isosuon jäteaseman asemakaavojen muutos pantiin vireille 
vuonna 2005. Tavoitteena oli saada Maskun, Naantalin ja Raision 
alueelle sijoittuva asemakaava vastaamaan kaatopaikkatoimin-
nan nykytilaa sekä uutta ympäristölupaa. Kaavat vahvistuivat 
vuoden 2008 tammikuussa.

■ Toimitettu hyötykäyttöön

■ Biojätteen kompostointi 

■ Energiakäyttö Orikedolla 

■ käyttö kaatopaikkarakenteissa 

■ Jatkokäsittely tai välivarasto 

■ Erityissijoitus,

■ Loppusijoitus

Polttokelpoista jätettä  48 835 tonnia 

kaukolämpöä tuotettiin  103 gWh 

Lämpömäärä vastaa noin 6 060 omakotitalon vuosikulutusta 
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Jäteneuvonta

OmAA TYÖTÄ JA OSTOPALvELUA
TSJ hoitaa omistajakuntiensa jäteneuvontavelvoitteen. Neuvoja 
ja tiedottaja hoitavat kotitalouksille suunnattua jäteneuvontaa. 
Tilaisuuksissa tehtävää jäteneuvontaa ostettiin Turun Ekotorilta 
ja Liedon Kisällikellarilta 657,5 tuntia. Lisäksi Kaarinan Kierrä-
tyskeskukselta ostettiin opastettuja näyttelykierroksia. Yhteensä 
neuvontatilaisuuksia on toteutettu vuoden aikana 862,5 tuntia. 
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 12 500 henkilöä, joista lap-
sia yli 9 000.

Neuvontaa markkinoitiin peruskouluille lähetetyillä sähkö-
postitiedotteilla, yhtiön omassa Entisestä Enemmän -asiakasleh-
dessä ja verkkosivuilla, mielipidepalstalla julkaistuissa kirjoituksis-
sa, radiohaastatteluissa sekä neuvontatilaisuuksissa.

Suurin neuvonnan tilaajaryhmä ovat alueen koulut ja oppi-
laitokset. Neuvoja vieraili myös mm. taloyhtiöiden ja erilaisten 
yhdistysten tapahtumissa. TSJ:n neuvonta osallistui paikallisiin ta-
pahtumiin, kuten Vahdon puutarhamessuille, Marttila-messuille 
ja Merimaskun Suvisoutumarkkinoille. Lisäksi neuvontaa sai kier-
tävän ongelmajätteen keräyksen yhteydessä, kun jäteneuvoja oli 
tavattavissa Yrjö Ympäristöauton kierroksilla. 

Kiertoajeluja opastetulle tutustumiskäynnille Topinojan jä-
tekeskukseen ja Orikedon polttolaitokseen järjestettiin keväällä 
Kaarinan ja Piikkiön yläkouluille ja syksyn Kierrätysviikolla Nou-
siaisten, Ruskon ja Naantalin yläkouluille.

TÄRkEiNTÄ EHkÄiSTÄ JÄTTEEN SYNTYmiSTÄ
Alkuvuodesta neuvonnan aiheissa painottuivat kunnallisten jä-
tehuoltomääräysten mukaiset uudet lajitteluohjeet ja kiinteistö-

jen erilliskeräysvaatimukset. Jätteiden synnyn ehkäiseminen on 
mukana lähes kaikissa neuvontatilanteissa. Käytössä on lisäksi 
neuvontatapoja, joiden päätarkoitus on lisätä osallistujien tie-
toisuutta kestävistä kulutusvalinnoista. Ainoastaan kestävään 
kulutukseen keskittyneitä neuvontatilaisuuksia toteutettiin 170 
tuntia. 

Erityisesti jätteen synnyn ehkäisyn ja kestävän kulutuksen 
puolesta kampanjoitiin valtakunnallisen Nuukuusviikon yhteydes-
sä 16. – 22.4. Onnenpuut kasvoivat silloin kierrätyskeskuksiin ja 
ekotoreille teemalla Onnea ostamatta. Oman aineettoman on-
nensa sai kirjoittaa lehdelle myös nuorten Relax-messuilla Turussa 
sekä yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi tapahtumissa mitattiin omaa 
luonnonvarojen kulutusta leikkimielisellä testillä. Useissa vuoden 
aikana järjestetyissä yleisötilaisuuksissa käytettiin neuvontame-
netelmänä eri aihepiirejä koskevia kyselyitä, joihin vastanneiden 
kesken arvottiin palkintoina lahjakortteja kulttuuri- ja urheiluta-
pahtumiin. Uutena menetelmänä käyttöön otettiin ekologinen 
selkäreppu-tietoisku. 

kÄYTETYimPiÄ NEUvONTAmENETELmiÄ:
• lasten synttärikutsut
• jätejengi-käsinukketeatteri
• lajitteluleikki 
• tavaraparit
• Turun Ekotorin shoppailusimulaattori
• ekologinen selkäreppu-tietoisku
• ”Tee muutos”  ilmastonmuutosaiheinen lyhytelokuva
• ”Roskahirviö – asiaa roskasta” lasten lyhytelokuva

Tarkempaa tietoa menetelmistä löydät TSJ:n nettisivuilta 
osoitteessa www.tsj.fi

Jätejengi kiersi vuoden aikana monessa 
koulussa ja päiväkodissa. Casimir Uotisen 
suosikkeja olivat Pertti Peltipurkki ja 
Jaakko Jäteöljy.

Jäteneuvojilla oli vastassa hieman erilaisia haasteita, kun västanfjärdissa sijaitsevalla 
Rohan-tilalla harjoiteltiin ritarin taitoja neuvojien virkistyspäivänä.
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TiLAAJAT TYYTYvÄiSiÄ NEUvONTAAN
Syksyllä neuvontatilaisuuksista alettiin systemaattisesti kerätä 
palautetta tilaajille jätettävien palautekorttien sekä TSJ:n verk-
kosivuilla olevan sähköisen palautelomakkeen avulla. Palaut-
teita annettiin loppuvuoden aikana 17 kappaletta. Vastauk-
sissa tilaisuuksiin oltiin varsin tyytyväisiä. Neuvontatilaisuuden 
onnistumista arvioitiin asteikolla 5 = erittäin hyvin/paljon – 1= 
ei lainkaan. Neuvonnan sisältö vastasi odotuksia useimpien 
mielestä hyvin (ka: 4,59). Hieman harvempi koki saaneensa 
tilaisuudessa uutta tietoa (ka: 3,88), toisaalta useat vastaajista 
olivat opettajia, ja tilaisuus oli pidetty oppilaille. Neuvonta oli 
motivoinut vastaajia lajitteluun ja kestäviin kulutusvalintoihin 
keskimäärin erittäin hyvin (ka: 4,53). Avoimessa palauteosios-
sa toivottiin kuvallista materiaalia kehitysvammaisille ja muille 
erityisryhmille, lisätehtäviä opastettuihin kiertoajeluihin liittyen 
koulussa tehtäväksi sekä enemmän neuvonnan markkinointia 
kouluille.

Jäteneuvonnan sähköpostin ja yhtiön verkkosivujen palau-
tekanavan kautta saatiin vuoden aikana noin sata kysymystä. 
Puhelimitse jäteneuvontaa annettiin päivittäin, n. 15 kertaa 
päivässä, vilkkaimpina päivinä asiakaslehden jakelun aikoihin 
yhteydenottoja tuli yli 30 kertaa päivässä. Yleisimmin tietoa 
kysyttiin rakennusjätteiden käsittelystä, sähkö- ja elektroniik-
karomun vastaanotosta ja jäteasemien palveluista.

NEUVONNAN JA VIESTINNÄN KUSTANNUKSET      2007      2006
neuvonnan ja viestinnän kustannukset, euroa/vuosi  500 600 444 400 
neuvonnan ja viestinnän kustannukset, euroa/asukas         1,6         1,4 
neuvonnan ostopalvelut, euroa    104 100 110 000

NEUVONTATILAISUUKSIIN OSALLISTUNEET
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kELAA! kÄYNTiiN
Loppuvuodesta aloitettiin Kelaa! - kestävä kulutus ja elämänlaatu 
yhteistyöhankkeen valmistelu. Tarkoituksena on yhdistää alueen 
toimijoiden voimavaroja ja yhdessä Lahden seudun kanssa muo-
dostaa ylimaakunnallinen yhteistyöverkosto edistämään kestävää 
kuluttamista ja materiaalitehokkuutta. Hankkeen päätoteut-
tajana toimivat Varsinais-Suomen Kestävän kehityksen keskus 
yhdessä Lahden seudun kestävän kehityksen keskuksen kanssa. 
Turun Seudun Jätehuolto Oy tulee toimimaan yhtenä hankkeen 
rahoittajista. Yhtiön tavoitteena hankkeeseen osallistumisessa 
on lisätä tehoa jätteen synnyn ehkäisyn neuvonnassa ja tuoda 
aiheeseen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Hanke tullaan to-
teuttamaan vuosina 2008 – 2011. Paikallisen rahoituksen lisäksi 
hankkeelle on haettu EU:n EAKR-rahoitusta. 

NEUvONTAA kOTEiHiN EE-LEHDESSÄ 
Entisestä Enemmän -lehti toimii suorana neuvon-
takanavana koteihin. Kaksi kertaa vuodessa 
jaettavan lehden keskiaukeamalta 
löytyy joka kodin lajitteluopas. Leh-
den loppuosaa hallitsevat  Yrjö-au-
ton aikataulut. Vuoden 2007 ensim-
mäisen lehden artikkeleissa käsiteltiin 
lapsiperheen jätehuoltoarkea ja mah-
dollisuuksia välttää jätteiden syntymistä 
sekä asiallisen jätetilan ja opastuksen 
merkitystä asukkaiden lajitteluinnon kas-
vamiseen ja säilymiseen. Loppuvuodesta 
keskityttiin erityisesti ongelmajätteisiin.  

Onnenpuun lehdille sai kirjoit-
taa oman aineettoman onnen-
sa esimerkiksi Relax-messuilla 
ja yhtiön verkkosivuilla.
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Yrityspalvelut

Jätelain osittaisuudistus, jossa säädettiin elinkeinoelämä  ja tuot-
tajat vastuulliseksi omista jätteistään, tuli voimaan kesällä 2007. 
Kuntien omistamille jäteyhtiöille jätettiin uudistuksessa mahdol-
lisuus ja osittain myös velvollisuus järjestää jätehuoltopalveluja 
myös yrityksille.

Lakimuutokseen varauduttiin jo hyvissä ajoin, yritysten jä-
tehuoltopalvelut eriytettiin omaksi yksikökseen jo vuoden 2006 
aikana. Yrityspalvelujen kirjanpidollinen ja organisatorinen eriyt-
täminen lakisääteisestä toiminnasta jatkui vuoden 2008 talous-
arvion valmistelun yhteydessä. Yrityspalvelut toimivat kilpailluil-
la markkinoilla ja toiminnan tulee olla kannattavaa. Tavoite on 
toteutunut hyvin.

 Yrityspalvelut-yksikön liiketoimintasuunnitelma ja -strategia 
täsmentyivät toimintavuoden aikana. Suunnitelmassa määriteltiin 
tarjottavat tuotteet ja asiakassegmentit, joille kokonaispalveluja 
ensisijaisesti kohdennetaan. 

Yrityspalvelujen toimintaa ja palvelutarjontaa kehitetään 

Yhdyskuntatekniikan messuilla 
esiteltiin muun muassa Topin-
ojan jätekeskuksen laajennus-
alueen uusia pohjarakenteita. 
Palvelupäällikkö Juha Hämäläi-
nen kuvassa vasemmalla.

edelleen. Yritysasiakkaiden palvelut ovat vaihdelleet yksittäisen 
jäte-erän hyödyntämisestä koko yrityksen jätehuollon toteutuk-
seen. Jätehuoltopalveluita tarjottiin yrityksille toimialaan katso-
matta. Palvelutuotannossa  tehtiin yhteistyötä sekä paikallisten 
että valtakunnallisten alihankkijoiden ja yhteistyökumppanei-
den kanssa. 

Jätehuollon osittaisuudistuksen myötä julkisen toiminnan 
jätteet tulivat kunnan vastuulle. Omistajakuntien hallinnassa ole-
vien kiinteistöjen jätehuollon kartoitus aloitettiin syksyllä 2007. 
Kiinteistöjen jätehuollon kehittämistä jatketaan omistajakunnissa 
edelleen kuluvan vuoden aikana. Julkisen toiminnan jätteiden 
tarkempi tarkastelu aloitettiin terveydenhuollosta.

TSJ Yrityspalvelut oli mukana JLY:n Jätelaitospäivien yhtey- 
dessä Turussa pidetyillä Yhdyskuntatekniikan messuilla. Asia-
kastilaisuuksia on järjestetty elokuvaillasta jäteasemien soppa-
päiviin.
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PAiNOPiSTEiNÄ SiSÄiNEN viESTiNTÄ JA 
UUSi LAJiTTELU
Yhtiön sidosryhmätyöllä oli vuonna 2007 kaksi painopistealuetta: 
sisäinen viestintä sekä kiinteistöjen uudet erilliskeräykset.

Sisäistä viestintää tehostettiin lokakuussa henkilöstön kau-
an toivoman intranetin virallisella käyttöönotolla. Tavoitteena 
on, että intranetistä löytyisivät sisäisten tiedotteiden ja henki-

lökunnan palautekanavan 
lisäksi muun muassa kat-
tava asiakirjojen ja lomak-
keiden materiaalipankki, 
sekä toimintajärjestelmä-
kuvaukset. 

Toisena painopistee-
nä olivat polttokelpoisen 
jätteen ja kaatopaikkajät-
teen lajittelu kiinteistöillä. 
Viestinnässä pyrittiin aiem-
paa enemmän vastaamaan 
uutta lajittelua koskeviin 
kysymyksiin, jotka nousivat 
esiin sidosryhmien palaut-
teen pohjalta. Varsinkin 
kaatopaikkajäteastioiden 
ylitäyttymiseen yritettiin 
vaikuttaa lehti-ilmoituksin, 
uusien opastemateriaalien 
käyttöönotolla ja artikke-
leilla asiakaslehdessä ja 
muissa julkaisuissa.

TÄHTÄimESSÄ kAATOPAikATON SUOmi
Marraskuussa keskusteltiin jätteiden materiaalikierrätyksestä ja 
kaatopaikattoman Suomen visioista seminaarissa, joka kokosi 
saman katon alle ympäristöalan asiantuntijoita, jätealan yrityk-

siä, päättäjiä ja muita aiheesta kiinnostuneita. Osallistujat saivat 
päivän aikana runsaasti tietoa muovin, biojätteiden sekä kuitu-
pakkausten kierrätyksestä ja jätepolttoaineiden käytöstä nyt ja 
tulevaisuudessa. Päivän päätti vilkas paneelikeskustelu. Palaut-
teen perusteella seminaari koettiin erittäin tarpeelliseksi, joten 
keskustelua tulevaisuuden näkymistä viedään eteenpäin erilais-
ten seminaarien ja keskustelutilaisuuksien avulla.

ENTiSESTÄ ENEmmÄN kERTOO ENiTEN
Vuoden 2007 ensimmäisessä Entisestä Enemmän -lehdessä ky-
syttiin lukijoilta parasta tapaa välittää tietoa Yrjö Ympäristöau-
ton aikatauluista ja jätteiden lajittelusta. Vastauslomakkeita tuli 
yhteensä 971 kpl. Vastaajista lähes 60 prosenttia oli sitä mieltä, 
että EE-lehti on paras tietolähde, kun etsitään tietoa sekä Yrjö-
auton aikatauluista että jätteiden lajittelusta. Entisestä Enemmän 
-lehteä jaetaan Turun seudulla kahdesti vuodessa sekä ruotsiksi 
että suomeksi, yhteensä lähes 170 000 kotitalouteen. 

Muista tiedottamistavoista nousivat esiin kuntien omat 
tiedotteet, lähikauppojen ilmoitustaulut sekä taloyhtiöiden il-
moitustaulut ja jätekatokset. Palautteen pohjalta päätettiin, 
että aikataulut julkaistaan myös jatkossa asiakaslehdessä ja että 
yhtiön verkkopalvelua kehitetään vastaamaan paremmin asiak-
kaiden tarpeita.

TiEDONSAANTi TYYDYTTÄÄ
Entisestä Enemmän -lehden julkaisua puolustaa myös Talous-
tutkimuksen Turun Seudulla vuonna 2007 teettämä tutkimus. 
Sen mukaan yli puolet asukkaista oli saanut tietoa jätteiden 
lajittelusta, kierrätyksestä tai käsittelystä medioista tai Turun 
Seudun Jätehuollosta. Entisestä Enemmän -lehden mainitsi tie-
donlähteekseen lähes puolet vastaajista. Taloyhtiön, asukasyh-
distyksen ja muiden vastaavien neuvontatilaisuuksien merkitys 
tiedonsaantikanavina on myös kasvanut selvästi. Tiedonsaanti 
jäte- ja kierrätysasioista tyydyttää nyt selvästi useampaa vastaa-
jaa kuin kaksi vuotta sitten kyselyyn vastanneita. Kyselyyn ”Turku 
tänään: Jätehuolto ja alan yritykset 2007” osallistui kaikkiaan 
583 Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Kaarinassa ja Liedossa asu-
vaa 15–79 vuotiasta.

vAUHTiA vERkkOPALvELUUN
Osoitteessa www.tsj.fi kävi vuonna 2007 reilut 26 000 uniikkia 
vierailijaa, jotka ensisijaisesti etsivät palvelupisteiden yhteystietoja 
ja lajittelutietoa. Vuonna 2004 avatun sivuston sisältö on vuosi-
en varrella paisunut ja alkuperäinen rakenne rajoitti jo sivuston 
kehittämistä. Henkilökunnalle ja muille sidosryhmille suunnattiin 
keväällä kyselyt nykyisten nettisivujen toimivuudesta. Toimivuutta 
testattiin lisäksi yksityiskohtaisilla käytettävyyshaastatteluilla, ja 
näiden tulosten pohjalta käynnistettiin syksyllä verkkopalvelun 
uudistustyö. Tavoitteena on entistä selkeämpi ja joustavampi ra-
kenne ja asiakkaille uusia palveluja tarjoava kokonaisuus. Uudet 
sivut avataan syksyllä 2008. 

viestintä ja vuorovaikutus
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Jäteasemilla kävi toukokuussa järjestet-
tynä Ympäristötalkoopäivänä noin 500 
asiakasta. Jäteasemien asiakkaat ovat 
sidosryhmistä yksi keskeisimpiä.
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kiERRÄTYSPiSTEkYSELYSTÄ 
POHJAA SUUNNiTTELULLE
Turun noin 220 kierrätyspistettä siirtyvät TSJ:lle syyskuussa 2009 
ja samana vuonna verkostoa uudistetaan. Uusien kierrätyspistei-
den suunnitteluun saadaan pohjaa vuoden lopulla tehdyn kier-
rätyspistekyselyn tuloksista. Kyselyllä kartoitettiin turkulaisten 
omakoti- ja rivitaloasukkaiden näkemyksiä ja toivomuksia kierrä-
tyspisteistä ja niiden sijoittelusta ja ulkonäöstä. Marraskuussa lä-
hetetyistä yli 5 300 kyselyistä palautui 1 126 vastauslomaketta. 

Suurin osa vastaajista toivoo kierrätyspisteen sijaitsevan kor-
keintaan kahden kilometrin päässä kodista, pääteiden varsilla ja 
muiden palveluiden lähistöllä. Nykyisen verkoston huonot puolet 
ovat vastaajien mielestä pisteiden epäsiisteys ja usein ylipursuavat 
astiat. Kyselyn tuloksista kävi myös ilmi yleinen väärinkäsitys siitä, 
minkä nimistä jätettä omakotitalon pihan roskikseen kerätään. 
Ainakin puolet ilmoitti, että omaan astiaan kerätään kaatopaik-
kajätettä ja että polttokelpoinen jäte poltetaan takassa. 

Kyselyn toteutti ympäristösuunnittelun opiskelija Jaana Saa-
rio yhteistyössä Turun kaupungin ja Turun Seudun Jätehuollon 
kanssa. Saario tekee aiheesta lopputyönsä.

VIRANOMAISET

KÄSITTELYLAITOSTEN NAAPURIT

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

POTENTIAALISET TYÖNTEKIJÄT 
& HARJOITTELIJAT

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

TIEdOTUSVÄLINEET

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

AMMATILLISET OPPILAITOKSET & KORKEAKOULUT
- Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
- v-S maaseutuoppilaitos
- Turun Amk

OMISTAJAT
- seudun 21 kuntaa

RAHOITUSLAITOKSET

TSJ

JÄTELAITOSYHdISTYS & KOLLEEgAT

PALVELUNTARJOAJAT
- kuljetusyritykset & käsittelylaitokset
- kaatopaikan hoito
- ongelmajätehuolto

TYÖNANTAJA- & AMMATTIJÄRJESTÖT
HENKILÖSTÖ

KIERRÄTYSKESKUKSET & EKOTORIT

KUNTIEN HENKILÖSTÖ

KIERRÄTYSKESKUKSET & EKOTORIT

V-S AgENdA & V-S ENERgIATOIMISTO

PIdÄ SAARISTO SIISTINÄ RY & KLARA -
 SAARISTON PUHTAANAPITO OY

KOULUTOIMET & PÄIVÄNHOIdON 
AMMATTILAISET

YHTIÖN KESKEISIMMÄT SIdOSRYHMÄT

TSJ:n messuosastolla oli jätteen-
käsittelyyn tutustumisen ohella 
mahdollisuus koettaa onneaan 
Black Jack –pöydän ääressä.
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viLkASTA kESkUSTELUA mESSUiLLA
Turun Seudun Jätehuolto oli näyttävästi esillä Turussa 23.–25. 5. 
järjestetyillä yhdyskuntatekniikkamessuilla. TSJ:n messuosastolla 
vieraili muun muassa kuntien päättäjiä, kuntien teknisiä viran-
omaisia ja ympäristöviranomaisia, kollegoja muista jätelaitoksista 
sekä omaa henkilökuntaa. 
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Henkilökuntaa kannustetaan yhtiön strategian mukaisesti opiske-
luun ja muuhun itsensä kehittämiseen. Kaksi henkilöä suoritti vuon-
na 2007 oppisopimuskoulutuksena ympäristöhuollon ammattitut-
kinnon Suomen Ympäristöopisto SYKLI:ssä. Aiemmin ammatillisen 
koulutuksen on hankkinut työn ohessa kolme henkilöä.  

Lyhytkestoisempia koulutuksia ovat olleet muun muassa Jä-
telaitosyhdistyksen järjestämät jätelaitospäivät sekä kenttähenki-
lökunnan, neuvonnan, taloushallinnon ja johdon koulutuspäivät. 
Henkilökunnan erilaisia koulutuspäiviä kertyi vuoden aikana yh-
teensä 137 päivää. 

SiSÄiNEN TiEDONkULkU JA kOkOUSkÄYTÄNNÖT
Yhtiön sisäiset verkkosivut otettiin käyttöön syksyllä 2007. Intranet-
palvelu toimii ajankohtaisen sisäisen tiedotuksen ja palautteiden ka-
navana ja siitä kehitetään yhtiön kattava materiaalitietopankki. 

Yhtiön johtotiimi, johon toimitusjohtajan lisäksi kuuluvat sekto-
reiden päälliköt, kokoontui toimintavuonna 13 kertaa. Johtotiimin 
kokouksista laaditaan muistiot, jotka ovat koko henkilökunnan lu-
ettavissa. Koko henkilökunnalle pidettiin kaksi tiedotustilaisuutta 
vuoden aikana. Lisäksi eri sektorit pitävät säännöllisin väliajoin omia 
palaverejaan. Kehityskeskustelut käydään kaksi kertaa vuodessa.  

TYÖTERvEYS JA TURvALLiSUUS
Työterveyspalveluista yhtiö on tehnyt sopimuksen Medivire Työter-
veyspalvelut Oy:n kanssa. Työsuojelutoimikunnan asiat käsitellään 
yhtiön laajennetussa johtotiimissä, johon kuuluvat johtotiimin li-
säksi työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies. 
Laajennetun johtotiimin kokouksissa hyväksyttiin työterveyshuollon 
ja työsuojelun toimintasuunnitelmat vuodelle 2007 sekä käsiteltiin 
työtapaturmat. Pieniä työtapaturmia tapahtui vuoden aikana kuusi, 
joista poissaoloon johti vain yksi työtapaturma. Sairaudesta aiheu-
tuneita poissaoloja oli vuoden aikana yhteensä 494 päivää eli 13,7 
päivää/henkilö. 

HENkiLÖSTÖN HYviNvOiNTi
Yhtiö osallistuu liikuntaharrastuksen tukemiseen tarjoamalla hen-
kilökunnalle 4 euron arvoisia liikuntaseteleitä. Henkilöstö voi myös 
lunastaa käyttöönsä Turun kaupunginteatteriin hankittuja, edullisia 
yrityslippuja. 

Henkilökunta

HENKILÖKUNNAN KOULUTUS

■  Ammattitutkinto
■  Ei ammatillista koulutusta
■  keskiasteen tutkinto
■  Ylempi korkeakoulututkinto
■  Akk-tutkinto tai vastaava22 %

30 %

29 %

11 %

8 %
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HENKILÖKUNNASTA      2006          2007

Henkilökunnan määrä, htv 38 41 

pysyvässä työsuhteessa, kpl 36 37 

Määräaikaisten osuus, % htv:sta 26 24

Henkilöstön keski-ikä 45,8 46,5 

Naisten osuus % htv 39 40,5 

Miesten osuus % 61 59,5 

Koulutus €/htv 890 1154 

Koulutus pvä/htv 3,4 3,8 

Virkistys- ja harrastustoimintakulut €/htv 360 518 

Sairauspoissaolot pvä/htv 7,6 13,7 

Työterveyshuolto €/htv 290 498

Työsuojelu €/htv  728
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TSJ:n henkilökunta suuntasi syksyllä syysretkelle 
Rymättylän saaristoon. Lähtö tapahtui Aurajoen 
rannasta.

Yrityksen ensimmäisiä eläkeläisjuhlia vietettiin ennen joulua, kun 
Antero Aaltonen (pöydässä vasemmalla) ja Jarmo mattila (pöy-
dässä oikealla) jäivät eläkkeelle pitkän työuran jälkeen.

Vuosittainen henkilöstön virkistysretki tehtiin syksyllä 2007 Tu-
run saaristoon, Seilin ja Rymättylän saariin. Henkilökunnan ja hal-
lituksen yhteistä joulujuhlaa vietettiin Naantalin Kylpylässä. Lisäksi 
sektoreittain, pienemmissä ryhmissä, on järjestetty erilaisia teema- ja 
virkistystapahtumia.  

TYÖHYviNvOiNTi JA -iLmAPiiRikARTOiTUS
Henkilöstön työhyvinvointi ja -ilmapiirikartoitus toteutettiin kevään 
ja kesän aikana. Työilmapiiriä kartoitettiin henkilöstölle lähetetyllä 
kyselylomakkeella. Saatuja tuloksia varmennettiin tekemällä eri am-
mattiryhmille henkilökohtaisia haastatteluja. Lisäksi toteutettiin Työ-
turvallisuuslaitoksen laatima TYKY- Step itsearviointi, jossa arvioitiin 
työpaikan tykytoiminnan ja työssä jaksamisen nykytasoa. Valtakun-
nallisessa vertailussa TSJ:n todettiin olevan hyvää keskitasoa.  

Työilmapiirikyselyyn vastasi henkilöstöstä 57 %. Kyselyssä nou-
sivat positiivisina havaintoina esiin työolosuhteet ja henkilöstön 
kuunteleminen. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta kokee, että 
hänen esittämänsä ideat huomioidaan. Työyhteisö myös arvostaa 
oma-aloitteisuutta ja tarjoaa mahdollisuudet osaamisen hyödyn-
tämiseen. Vastaajista 70 % ylläpitää ammatillista osaamistaan. Eri-
tyistä kiitosta saivat esimiehien pitämät tiimipalaverit sekä uusittu 
palkkausjärjestelmä. 

Kehitettävinä asioina arvioinneissa nousivat esiin erityisesti si-
säinen viestintä, perehdyttäminen, asiakastiedotus sekä työajan 
ja työtehtävien mitoittaminen. Sisäisen viestinnän tehostamis- 
edellytyksiä parannettiin lokakuussa käyttöön otetulla intranet-
palvelulla. Asiakastiedotusta on kehitetty osana syksyllä aloitettua 
jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun kehittämisprojektia. Asiakaspal-

velun ruuhkia on pyritty välttämään porrastamalla asiakastiedotusta  
ja laskutusta. Työn kuormittavuudesta keskustellaan muun muassa 
kehityskeskustelujen yhteydessä ja mietitään yksilöllisiä tapoja ke-
ventää työtaakkaa.  

Perehdyttämisen apuvälineeksi otettiin käyttöön Työturvalli-
suuskeskuksen julkaisema perehdyttämisen tarkistuslista -opaskir-
janen. Tarkistuslistan avulla varmistetaan, että uusien työntekijöiden 
kanssa tulee käytyä läpi tarpeelliset  yhtiöön, toimintatapoihin, työ-
suhteeseen, työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä omaan työhön 
liittyvät asiat.  
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kAATOPAikkAkAASUT mERkiTTÄviN 
YmPÄRiSTÖNÄkÖkOHTA
Merkittävin ympäristönäkökohta yhtiön toiminnassa on jätteiden 
loppusijoituksessa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjä 
torjutaan rakentamalla kaatopaikkakaasujen keräily- ja käsitte-
lyjärjestelmiä ja hyödyntämällä polttokelpoista yhdyskuntajätettä 
kaukolämmön tuotannossa. Kestävä ratkaisu kaatopaikkakaa-
sujen synnyn ehkäisyksi on lopettaa biohajoavan jätteen kaato-
paikkakäsittely kokonaan. Tämä tavoite saavutetaan huolellisella 
jätteiden lajittelulla syntypaikoilla ja yhdyskuntajätteen nykyistä 
laajemmalla energiasisällön hyödyntämisellä. 

kAATOPAikkAkAASUT JA iLmASTONmUUTOS
Kaatopaikoilla orgaaninen jäte hajoaa vähitellen vapauttaen 
hajotessaan hiilidioksidia ja metaania sekä pieniä määriä muita 
kaasuja. Keskimäärin kaatopaikkakaasu sisältää 50 % metaa-
nia ja 50 % hiilidioksidia. Metaani on 23 kertaa voimakkaampi 
kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, minkä vuoksi kaatopaikoilta 
vapautuvan metaanin määrän vähentäminen ja käsittely haitat-
tomammaksi hiilidioksidiksi on erittäin tärkeää. 

Kaatopaikoilta ilmaan vapautuvan kaatopaikkakaasun mää-
rää voidaan laskennallisesti arvioida erilaisilla menetelmillä. Täl-
löin laskennan lähtötietoina huomioidaan kaatopaikan täyttöhis-
toria sekä arvioidaan jätetäytön koostumus ja jätteessä olevan 
biologisesti hajoavan hiilen määrä. Kaatopaikoilta vapautuvaa 
hiilidioksidia ei oteta huomioon kasvihuonekaasupäästöjä arvioi-
taessa, koska hiilidioksidin katsotaan vapautuvan jätteistä, jotka 

sisältävät vain biologisissa prosesseissa sitoutunutta hiiltä. Fossii-
lista hiiltä sisältävät muovit eivät käytännössä hajoa kaatopaikoil-
la, eivätkä siten myöskään vapauta niihin sitoutunutta hiiltä.

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jäteasemien asemakohtaiset 
metaanipäästöt on arvioitu käyttämällä EU:n hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) parhaan arviointikäytännön mu-
kaista FOD-menetelmää. Menetelmä ottaa huomioon päästöjen 
syntymisen aikakäyttäytymisen ja kuvaa päästöjä realistisemmin 
kuin Suomessa aiemmin käytössä ollut massatase-menetelmä. 

JÄTTEEN ENERgiAkÄYTTÖ 
vÄHENTÄÄ kAATOPAikkAkAASUJA 
Syntypaikkalajitellun polttokelpoisen jätteen käyttö energiatuo-
tannossa vähentää biohajoavista jätteistä kaatopaikoilla syntyvää 
kaatopaikkakaasukuormitusta. Orikedon jätteenpolttolaitoksel-
la noin 48 835 tonnista polttokelpoista jätettä saatiin energiaa 
kaukolämpöverkkoon 103 GWh eli noin 6 060 omakotitalon 
tarvitsema vuotuinen lämmitysenergia. 

Turkuun suunniteltu uusi energialaitos pystyy hyödyntämään 
maksimissaan 150 000 tonnia yhdyskuntajätettä, eli kolmikertai-
sen määrän nykyiseen laitokseen verrattuna. Laitos tuottaa suun-
nitelmien 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 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

vESiENHALLiNNAN TEHOSTAmiNEN JATkUU
Jätteenkäsittelyalueiden vesienhallinta on toinen tärkeä ympäris-
töinvestointien ja -tarkkailujen kohde. Jäteasemien suotovedet 
ja kenttien pintavedet kerätään yhteen ja johdetaan jäteveden-
puhdistamoille käsiteltäväksi. Alueiden pohjavesiä ja lähistön 
pintavesiä tarkkaillaan säännöllisesti. Isosuon tarkkailuohjelma 
uusittiin 2007. Topinojalla uusitaan ja lisätään tarkkailupisteitä ja 
kehitetään vesienhallintaa vuonna 2008. Myös Rauhalan vesien-
hallinnan ja tarkkailupisteiden kehittäminen on aloitettu. 

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLLON 
mATERiAALiviRRAT JA vÄLiTTÖmÄT 
YmPÄRiSTÖvAikUTUkSET
Turun Seudun Jätehuolto Oy:n materiaalivirtoja ja välittömiä ym-
päristövaikutuksia on kuvattu viereisellä sivulla olevassa kuvassa. 
Virtojen ja vaikutusten määrittämisessä on käytetty lähteinä yhti-
ön jätetilastoja, ympäristöntarkkailu- ja laitosten toimintaraport-
teja sekä apuaineiden- ja energiankulutustilastoja. Polttolaitoksen 
ilmapäästöt on laskettu käyttäen savukaasun tilavuusvirtatietoja 
ja velvoitetarkkailussa mitattuja haitta-ainepitoisuuksia. 

Suotoveden jätevedenpuhdistamolle aiheuttaman kuormi-
tuksen laskennassa on käytetty pumppaamojen virtaamamit-
taustietoja ja tarkkailututkimuksissa saatuja suotoveden haitta-
ainepitoisuustietoja.

 Kaatopaikkojen jätetäytöstä ilmaan vapautuvan kaatopaik-
kakaasun ja metaanin määrät on arvioitu laskennallisesti FOD 
-menetelmällä. Laskennassa on käytetty lähtötietoina vuotuisista 
jätemääriä sekä arvioita jätteen keskimääräisestä koostumukses-
ta ja jätteen hiilipitoisuudesta.
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merkittävimmät ympäristönäkökohdat

kaatopaikkakaa-
sua kerätään talteen 
Topinojalla biokaa-
supumppaamossa, 
joka otettiin käyttöön 
vuonna 2002.
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TURUN SEUdUN JÄTEHUOLLON MATERIAALIVIRRAT JA VÄLITTÖMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET VUONNA 2007
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Jätekeskuksen toiminnassa noudatetaan Lounais-Suomen ym-
päristökeskuksen 31.5.2006 myöntämän ympäristöluvan ehtoja. 
Lupa ei ole toistaiseksi lainvoimainen. Lupäätöksestä valitettiin 
vuonna 2006 ja valitus tehtiin myös Vaasan hallinto-oikeuden 
antamasta päätöksestä vuonna 2008. 

Ympäristötarkkailut on toteutettu vuonna 2003 hyväksytyn 
tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuonna 2007 toteutettiin ohjel-
man mukainen normaali tarkkailu. Laajempi tarkkailu tehdään 
joka kolmas vuosi. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus 
Oy suoritti tarkkailututkimukset.

Tarkkailuohjelmaan sisältyvät kaksi–neljä kertaa vuodessa 
kerättävien pohja- ja ojavesinäytteiden tutkimukset. Myös jäte-
vedenpuhdistamolle käsiteltäväksi johdettavaa kaatopaikan suo-
tovettä  tarkkaillaan säännöllisesti neljä kertaa vuodessa.  Talteen 
kerätyn kaatopaikkakaasun määrän ja koostumuksen seuranta 

Topinojan jätekeskus

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

Näytepisteet on esitetty oheisessa kartassa.
Vesinäytteistä tutkitaan mm. raskasmetallien ja kaatopaikka-

vaikutusta ilmentävien kloridin ja ammoniumtypen pitoisuudet 
sekä sähkönjohtavuus. Lisäksi tutkitaan näytteiden kemiallinen 
ja biologinen hapenkulutus ja veden hygieeninen laatu. 

Topinojan kaatopaikan sulkemiseen liittyviä toimenpiteitä 
ei toimintavuoden aikana suoritettu. Ensimmäisessä, vuonna 
2002 toteutetussa sulkemisvaiheessa toteutettiin pintarakenteet  
5 ha alueelle. Marraskuussa käytöstä poistetun täyttöalueen lop-
puosan sulkemisen on suunniteltu tapahtuvan neljässä osassa. 
Suljettavan, 12,2 ha alueen kustannuksiksi arvioidaan noin 2,9 
miljoonaa euroa.  
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POHJAVESIEN KLORIdIPITOISUUdET TOPINOJAN 
HAVAINTOPUTKISSA VUOSINA 2005–2007

■ 2005   ■ 2006   ■ 2007  
     Talousveden laatusuositus, kloridi < 100 mg/l

      

POHJAVESIEN SÄHKÖJOHTAVUUdET TOPINOJAN 
HAVAINTOPUTKISSA VUOSINA 2005–2007 

■ 2005   ■ 2006   ■ 2007  
        Talousveden laatusuositus, sähkönjohtavuus < 250 mS/m  

■ 2005   ■ 2006   ■ 2007    
      Talousveden laatusuositus, ammoniumtyppi < 0,4 mg/l

POHJAVESIEN AMMONIUMTYPPIPITOISUUdET TOPINOJAN 
HAVAINTOPUTKISSA VUOSINA 2005–2007

vAikUTUkSET vETEEN

Pohjavedet
Topinojan jätekeskus sijaitsee kallioisiin mäkiin rajoittuvassa savi-
peitteisessä maastopainanteessa. Aluetta ei ole luokiteltu tärkeäksi 
pohjavesialueeksi ja pohjaveden muodostuminen alueella on erittäin 
vähäistä. Täyttöalueen länsireunalla virtaussuunta on koillisesta lou-
naaseen ja itäreunalla kohti etelää. 

Pohjaveden laatua seurataan viidestä pohjavesiputkesta otet-
tavin näyttein. Näistä pohjavesiputkista kaksi sijaitsee pohjaveden 
virtaussuunnassa kaatopaikan yläpuolella ja kolme kaatopaikan 
alapuolella. Näytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa toukokuussa 
ja lokakuussa.

Pohjavesiputkissa oli havaittavissa kaatopaikkavesille tunnus-
omaisten sähkönjohtavuuden sekä ammoniumtyppi- ja kloridipitoi-
suuksien kohonneita arvoja. Pohjavesien hygieeninen laatu oli hyvä. 
Pohjavesien raskasmetalli- ja arseenipitoisuudet olivat niin ikään 
pieniä ja täyttivät jopa talousveden laatuvaatimukset. Pohjavesissä 
ei havaittu liuottimia. AOX-yhdisteitä havaittiin pieniä määriä kaikis-
sa pohjavesiputkissa.

Tulosten perusteella ei voi varmasti osoittaa kaatopaikan vaiku-
tuksia pohjaveteen. Pohjaveden ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuu-
det ja sähkönjohtavuus olivat suuria myös kaatopaikan koillispuolella 
sijaitsevissa havaintoputkissa, jotka sijaitsevat pintavesien virtaus-
suunnan ja maanpinnan muotojen perusteella siten, ettei kaatopai-
kan pitäisi vaikuttaa vedenlaatuun. Paksun savikerroksen alla oleva 
vesi voi myös olla suotautunut vanhojen merenpohjakerrosten läpi 
ja saanut niistä kloridipitoisuutensa ja siten myös kohonneet säh-
könjohtavuuden arvot.

Pintavedet
Pintavesien laatua tarkkaillaan ottamalla näytteitä yhdestä kaato-
paikan länsi-luoteispuolisen ojan pisteestä ja kolmesta Topinojan 
pisteestä.

Ojien pintavesiin aiheuttamaa kuormitusta oli vaikeaa arvioida, 
sillä näytteenottohetkillä Topinojan havaintopaikoissa ja kaatopaikan 
länsi-luoteispuolen ojassa on ollut lähes olematon virtaama. Kuor-
mitustilanteet vaihtelevat suuresti sateiden ja niiden aiheuttamien 
huuhtoutumien sekä ojien kuivumisen vuoksi. Ojissa olevat hyvin 
pienet virtaamat voivat nostaa ojavesien pitoisuudet ajoittain hyvinkin 
suuriksi vähäisen laimenemisen vuoksi, jos ojiin on tullut samanaikai-
sesti satunnaista kuormitusta. 

Tutkimusten perusteella Topinojaan näyttäisi tulevan jonkin ver-
ran hajakuormitusta sen yläjuoksulta jo ennen ravirataa  sekä selvästi 
myös raviradan alueelta ennen kaatopaikkaa. Kaatopaikan alapuoli-
sen havaintopaikan tuloksissa ei ollut osoitettavissa varmoja merkkejä 
kaatopaikan aiheuttamasta kuormituksesta.

Kaatopaikan länsi-luoteispuolella sijaitsevassa ojassa vesi oli 
keskimäärin likaisempaa Topinojan havaintopaikkoihin (2,3,4) ver-
rattuna, kaatopaikan länsi-luoteispuoleiseen ojaan saattaa tulla 
jonkin verran kuormitusta myös kaatopaikan länsipuoleiselta teol-
lisuusalueelta.

Suotovesi
Kaatopaikalta Turun keskuspuhdistamolle johdettava suotovesimäärä 
oli 193 000 m3 eli keskimäärin 528 m3 päivässä. Tämä oli keskimää-
rin 0,8 % Turun keskuspuhdistamon tulovirtaamasta. Suotovesien 
aiheuttama kuormitus oli pääosin typpikuormitusta, joka vastasi  
5,7 % puhdistamolle tulevasta typen kokonaiskuormituksesta. 

kloridi mg/l
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OJAVESIEN LAATU TOPINOJAN TARKKAILU-
PISTEISSÄ VUOSINA 2005–2007

TOPINOJAN KAATOPAIKAN SUOTOVESIEN AIHEUTTAMA 
KUORMITUS TURUN KESKUSPUHdISTAMOLLE VUOSINA 
2005–2007

Kuormituslaskelman perusteella kaa-
topaikkavedet vastasivat orgaaniselta  
kuormitukseltaan (BOD7ATU) noin 230 
asukkaan, keskimääräisen fosforikuor-
man mukaan noin 190 asukkaan ja kes-
kimääräisen typpikuorman mukaan noin  
13 000 asukkaan puhdistamattomia asu-
majätevesiä. 

vAikUTUkSET iLmAAN
Topinojan kaatopaikkapenkassa muodos-
tuvaa kaatopaikkakaasua kerätään talteen 
biokaasupumppaamolla. Pumppaamo on 
otettu käyttöön kesäkuussa 2002. Muo-
dostuva kaasu käytetään ensisijaisesti hy-
väksi lämpöenergiana. Kaasua voidaan 
myös polttaa soihtupolttimessa. Sarlin Hy-
dor Oy hoitaa biokaasulaitoksen mittaus-, 
säätö- ja huoltotoimintaa.

Kaatopaikkakaasun muodostumista 
Topinojan kaatopaikalla arvioitiin lasken-
tamenetelmällä, jonka laskennassa käy-
tettään kaasunmuodostuksen aikakäyt-
täytymisen huomioon ottavaa FOD-me-
netelmää. Laskelmien mukaan metaanin 
talteenottotehokkuus oli vuonna 2007 
noin 37 % kaikesta kaatopaikalla syn-
tyvästä metaanista. Ilmaan vapautunut 
metaanin määrä oli 754 tonnia.  

Haju
Ilmatieteen laitos teki vuonna 2003 To-
pinojan jätekeskuksen hajupäästöjen le-
viämisselvityksen. Suomessa ohjearvoksi 
esitetyn hajusuositteen yläraja, 9 % ko-
konaisajasta, ylittyy varsin suurella alu-
eella jätekeskuksen ympärillä. Vallitsevien 
tuulen suuntien mukaisesti hajujen esiin-
tyminen painottuu pohjoisen, koillisen ja 

lounaan puolelle jätekeskusta.
Jätekeskuksen hajupäästöjä tulee vähentämään jatkossa 

käytöstä poistetun kaatopaikan sulkeminen, kaatopaikkakaa-
sun talteenoton merkittävä tehostuminen ja biohajoavan jätteen 
energiakäyttö.

Pöly
Jätekeskuksen pölykuormitusta aiheuttavat pääasiassa jäteliiken-
ne, jätteiden loppusijoitus, ylijäämämaiden ja lievästi pilaantunei-
den maiden loppusijoitus sekä puu- ja kiviaineksen murskaus. 

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

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

Em. jätekeskuksen sijaintiin ja toimintaan liittyvien seikkojen 
takia kaatopaikasta aiheutuvia liikenne- ja meluhaittoja voita-
neen pitää suhteellisen pieninä. 

HAiTTAELÄimET
Eläinten aiheuttamat haitat estetään pääsääntöisesti jätteiden 
riittävällä peittämisellä ja koneellisella käsittelyllä. Tuhoeläinten 
torjunnassa käytetään myrkytyksiä. Toimintavuonna on Topino-
jan jätekeskuksessa rottien ja hiirien torjunnasta vastannut Oy 
Rentokil Initial Ab, joka suorittaa viisi torjunta-/tarkastuskäyntiä 
vuodessa. 

Lokkien torjuntaan on myös varauduttu. Keinona käyte-
tään loukuilla pyytämistä. Varsinais-Suomen Riistanhoitopiiriltä 
on anottu vuosittain lupa lokkien ja muiden haittalintujen pyy-
dystämiselle. Loukutuksia suoritettiin Topinojan jätekeskuksessa 
toimintavuonna 19 viikonloppuna.

HAITTALINTUJEN VÄHENTÄMINEN  2007 2006
loukutettuja lokkeja  2 594  4 200
ampumalla vähennetty variksia    
ja lokkikantaa       513     365 

Jätekeskuksessa käy noin 500 – 1 000 lokkia päivässä.

Lintuinfluenssaan varautumista jatkettiin viranomaisilta saa-
tujen ohjeiden mukaisesti. Jätteenvastaanottoon laadittiin oh-
jeistus 2006.  

ROSkAANTUmiNEN
Roskaantumista jätekeskuksessa ja sinne johtavien teiden varsilla 
aiheuttavat pääasiassa kuljetukset sekä tuuli ja linnut, jotka levit-
tävät roskia kaatopaikalta lähiympäristöön. Ympäristön roskaan-
tuminen estetään jätteiden riittävällä koneellisella käsittelyllä ja 
nopealla peittämisellä. Peittämättömiin jätekuormiin puututaan 
heti. Ympäristön roskaantumista vähentää myös alueen ympärille 
rakennettu aita sekä puusto. 
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■  vapautuvan metaanin määrä, milj. m3/a (laskennallinen arvio)    

■  metaanin talteenotto, milj. m3/a 

BIOKAASULAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2007

Suure Yksikkö Arvo

Kaasupumppaamon käyntiaika h 8 494

Kaasupumppaamon kokonaiskäyntiaika % 97

Hyötykäyttöön pumpattu kaasumäärä milj. m3n 1,41

Soihdussa poltettu kaasumäärä milj. m3n 0,00

Polttoaine-energia, hyötykäyttö gWh 6,7

Polttoaine-energia, soihtupoltto gWh 0,0

keskimääräinen virtaama Nm3/h 166

Kova tuuli aiheutti keväällä 2007 jätekeskuksen alueella ros-
kaantumista. Alueelle rakennettiin tuuliaitoja ja jätekeskuksen 
ulkopuolelle levinneet roskat siivottiin pois.

POikkEAvAT TiLANTEET
Topinojan jätekeskuksen jätepenkalla havaittiin aamuyöllä 
11.4.2007 tulipalo. Tulipalo laajeni kovan tuulen ansiosta nope-
asti melko laajaksi. Tulipalo oli pintapalo ja palon tukahduttami-
seen käytettiin sekä vettä että maa-ainesta. Palo saatiin hallin-
taan saman päivän iltana. Palon syttymissyytä ei saatu selville. 

Sammutustöiden seurauksena palopaikan alla olevan liete-
altaan seinämä murtui. Lietteen leviäminen estettiin patoraken-
teilla. Valunut liete stabiloitiin valumapaikalla lajittelulaitoksen 
palojätteellä. 

Kaatopaikkapalosta tiedotettiin Lounais-Suomen ympä-
ristökeskukselle, joka teki palopaikalle palon jälkeisinä päivinä 
kaksi tarkastuskäyntiä. Yhtiö toimitti tapahtuneesta myös ra-
portin Lounais-Suomen ympäristökes-
kukselle. 

Ympäristökeskus katsoi vastauk-
sessaan19.12.2007, että tapahtuneesta 
kaatopaikan tulipalosta ei aiheutunut 
haittaa tai vaaraa alueen pinta- tai poh-
javesiin eikä maaperään ja että tulipalon 
jälkihoitotoimet hoidettiin asianmukai-
sesti ja ripeästi.

TOPINOJAN KAATOPAIKAN KAASUNKERÄYSPUTKISTOT
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Isosuolle ei sijoitettu jätteitä vuonna 2007. Jätetäytön ympäris-
tövaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiin tarkkaillaan 14.3.2007 
hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

vAikUTUkSET vETEEN

Pohjavesi
Isosuon jäteasema sijoittuu topografialtaan voimakkaasti vaihte-
levan, laajan kallioselänteen yhteen painanteeseen. Pohjaveden 
muodostuminen kaatopaikka-alueella on vähäistä paksusta sa-
vikosta johtuen. Maaperäselvitysten perusteella on pääteltävis-
sä, että pohjavesi virtaa kaatopaikka-alueelta pääasiassa etelään 
tasausaltaan alta.

Kaatopaikka-alueella sijaitsevan pohjavesiputken  ja alueen 
eteläpuolella sijaitsevien putkienvesien kloridipitoisuudet olivat 
suuria ja putkista otetuissa näytteissä oli lisäksi melko runsaas-
ti ammoniumtyppeä. Alueen länsipuolella sijaitsevan putken 
vedessä oli marraskuun näytteenottokerralla keskimääräistä 
enemmän ammoniumtyppeä ja hygieeniseen likaantumiseen 
viittaavia bakteereja. 

Kaikki pohjavesinäytteet täyttivät arseeni-, kromi- ja kupari-
pitoisuuksien osalta talousveden laatuvaatimukset. Pohjavesiput-
kista otetuissa näytteissä ei länsipuolen havaintopaikkaa lukuun 
ottamatta havaittu merkittäviä määriä hygieenistä likaantumista 
ilmentäviä bakteereja.

Pintavesi
Tutkimusalueen pohjoispuolelta länteen virtaavan ojan veden ra-
vinne- ja syksyllä myös kloridipitoisuudet olivat selvästi suurempia 
kuin vertailuhavaintopaikassa. Vesi oli syksyn tarkkailukerroilla 
luokiteltavissa ammoniumtyppipitoisuutensa perusteella voimak-
kaasti likaantuneeksi. Marraskuussa ojaveden laatu oli merkittä-
västi huonompi kuin yleensä vastaavana ajankohtana. Veden hy-
gieeninen tila oli marraskuussa huono, muilla tutkimuskerroilla ei 
havaittu merkittäviä määriä hygieenistä likaantumista ilmentäviä 
bakteereja. Tutkitut raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä. 

Etelään virtaavan ojan  veden laatu vaihteli huomattavasti 
vuoden 2007 aikana; veden kloridipitoisuus oli suurimmillaan 
heinäkuun näytteenottokerralla, mutta suurimmat ravinnepitoi-
suudet mitattiin lokakuussa otetuista näytteistä. Ojaveden klori-
dipitoisuus oli kevään ja kesän tutkimuskerroilla suurempi kuin 
muissa tutkituissa ojahavaintopaikoissa. Vedessä ei kuitenkaan 
havaittu poikkeavia määriä ammoniumia tai muita typpiyhdis-
teitä. Tutkittujen raskasmetallipitoisuuksien osalta ojavesi täytti 
mm. talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Veden hygieeni-
nen tila oli kesä- ja marraskuun tutkimuksissa välttävä, mutta 
muilla kerroilla hyvä.

Suotovesi
Suotoveden määrää ja sähkönjohtavuutta seurataan viikoittain 
ja laatua neljästi vuodessa. 

isosuon jäteasema
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Viemäriverkostoon johdetun suotoveden määrä oli toimin-
tavuonna 112 590 m3 eli keskimäärin 308 m3/päivä. Kuormitus 
oli pääosin orgaanista ja typpikuormitusta. 

vAikUTUkSET iLmAAN
Isosuon jätetäytöstä kerätään kaatopaikkakaasua talteen.  Bio-
kaasupumppaamo otettiin käyttöön elokuussa 2002. Muodos-
tuva kaasu poltetaan soihtupolttimessa.

Jätetäytössä muodostuvan metaanin määrä oli laskennallisen 
arvion mukaan noin 0,68 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määräs-
tä otettiin talteen noin 0,24 miljoonaa kuutiometriä,  mikä oli 
noin 35  % laskennallisesta metaanipäästöstä. Ilmaan vapautu-
neen metaanin määrä oli noin 286 tonnia. Laskenta perustuu 
aikakäyttäytymisen huomioon ottavaan FOD-menetelmään. 

Kaasun keräysjärjestelmä koostuu kahdestatoista pystyimu-
kaivosta, joista menee oma linja biokaasulaitoksen pumppaa-
moon. Kerätyn kaasun keskimääräinen metaanipitoisuus oli 43 
til.- % ja hiilidioksidipitoisuus 32 tilavuus -%. Sarlin Hydor Oy 
hoitaa biokaasulaitoksen mittaus-, säätö- ja huoltotoimintaa.

Laitoksen huonoon käytettävyyteen ovat johtaneet muun 
muassa keräyslinjojen huonot tuotot. Huono kaasuntuotto 
voi johtua esimerkiksi orgaanisen aineksen pienestä määrästä, 
jätteen tiiviydestä, kosteuden puutteesta tai linjojen tukkeutu-
misesta.
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BIOKAASULAITOKSEN TOIMINTA VUONNA 2007

Suure Yksikkö Arvo

kaasupumppaamon käyntiaika h 5 112

Kaasupumppaamon kokonaiskäyntiaika % 58

Pumpattu kokonaiskaasumäärä milj. Nm3 0,6

keskimääräinen virtaama Nm3/h 111

Keskimääräinen polttoaineteho kW 423

Ammoniumtyppi g/l
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Piste101 ■ 

Piste102 ■ 

Piste103 ■

Haju 
Jätetäyttöön ei vastaanoteta jätettä. Tämä vähentää syntyviä 
hajuhaittoja. Myös kaatopaikkakaasun talteenotto vähentää 
alueella syntyvää hajua. Mahdolliset hajuvalitukset tutkitaan ja 
ryhdytään hajuntorjuntatoimiin.

Pöly
Jäteaseman pölykuormitusta aiheuttavat pääasiassa jäteliikenne, 
sekä puun murskaus. Jäteaseman tiet on päällystetty, pölyämi-
sen ei arvioida ulottuvat jäteasemaa lähinnä oleviin häiriintyviin 
kohteisiin. Kuivana kautena jätteiden pölyämisestä aiheutuvia 
haittoja voidaan vähentää kastelulla ja suolauksella. Asfaltoidut 
liikennealueet pyritään puhdistamaan lakaisukoneella tarpeen 
mukaan. 

mELU
Kaatopaikkaa ympäröivät alueet ovat lähinnä maa- ja metsätalo-
uskäytössä. Lähimpiin asuttuihin kiinteistöihin on matkaa 0.8 – 1 
km. Kaatopaikan sijaintiin ja toimintaan liittyvien seikkojen takia 
kaatopaikasta aiheutuvia liikenne- ja meluhaittoja voitaneen pi-
tää suhteellisen pieninä. Meluvalituksia ei ole vastaanotettu.

HAiTTAELÄimET
Eläinten aiheuttamat haitat estetään jätteiden riittävällä peittä-
misellä ja koneellisella käsittelyllä. Koska Isosuon täyttöalueelle 
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ei toimintavuonna ole vastaanotettu jätettä, on haittaeläinten 
määrä (rotat, linnut) vähentynyt. Tuhoeläinten torjunnassa käyte-
tään myrkytyksiä. Rottien ja hiirien torjunnasta vastasi Anticimex 
Oy viidesti vuodessa tehdyillä torjunta- ja tarkastuskäynneillä. 
Varsinais-Suomen Riistanhoitopiiriltä anotaan vuosittain lupa 
lokkien ja muiden haittalintujen pyydystämiselle. Loukutuksia ei 
toimintavuoden aikana tehty. 

Lintuinfluenssaan varautumista jatkettiin viranomaisilta saa-
tujen ohjeiden mukaisesti. Jätteenvastaanottoon laadittiin oh-
jeistus 2006.  

ROSkAANTUmiNEN
Roskaantumista jäteasemalla ja sinne johtavien teiden varsilla 
aiheuttavat pääasiassa kuljetukset sekä tuuli ja linnut, jotka voi-
vat levittää roskia lähiympäristöön. Ympäristön roskaantuminen 
estetään valvonnalla ja tarvittaessa ympäristön siivouksella. Ym-
päristön roskaantumista vähentää myös alueelle rakennettu aita 
sekä puusto. Peittämättömiin kuormiin puututaan heti. 

POikkEAvAT TiLANTEET
Isosuon jäteasemalla ei ilmennyt tilanteita, joista olisi saattanut 
aiheutua merkityksellisiä terveys- tai ympäristöhaittoja.  

ISOSUON KAATOPAIKAN SUOTOVESIEN AIHEUTTAMA 
KUORMITUS RAISION JÄTEVEdENPUHdISTAMOLLE 
VUOSINA 2005–2007

ISOSUON KAATOPAIKALTA ILMAKEHÄÄN VAPUTUVAN METAANIN MÄÄRÄ VUOSINA 1984–2007

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

■  metaanin talteenotto, milj. m3/a 

■ 2005   ■ 2006   ■ 2007    
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Rauhalan jäteasema

Kaatopaikan ympäristövaikutuksia seurataan 26.4.2005 hyväk-
sytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteet otetaan jäteveden-
puhdistamolle johdettavasta suotovedestä, golfkentän ojasta sekä 
pohjavesistä golfkentän läheltä ja kaatopaikan luoteispuolelta. 

Kaatopaikka- ja pintavesiä tarkkaillaan neljä kertaa vuodes-
sa. Pohjavesiä tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa. Suotovedet 
johdetaan viemäriverkostoon ja edelleen Paraisten jäteveden-
puhdistamolle.  

vAikUTUkSET vETEEN 
Pohjavedet
Rauhalan jäteaseman alue on osa itään laskevaa laaksomuodos-
tumaa, jota ympäröivät kallioiset mäet. Alueen alavimman osan 
kallioita peittävät paksut hienorakeiset maakerrokset ja savimuo-
dostuman paksuus voi olla jopa 12 metriä. Kaatopaikka-alue ei 
sijaitse tärkeällä eikä muullakaan yhdyskuntien vedenhankintaan 
soveltuvalla pohjavesialueella.

Alueen itäpuolella olevan havaintopaikan veden kloridi-, rau-
ta- ja ammoniumtyppipitoisuudet olivat suurehkoja, mutta varmo-
ja viitteitä kaatopaikan vaikutuksesta ei tulosten perusteella ollut 
osoitettavissa. Näytteiden raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä, 
eikä niissä todettu merkittäviä määriä fenoliyhdisteitä. 

Kaatopaikan länsipuolella sijaitsevan pohjavesiputken veden 
typpipitoisuus oli vuoden 2007 tutkimuskerroilla suuri. Marraskuun 
alussa otetun näytteen mukaan pitoisuus oli samaa suuruusluok-
kaa kuin suotoveden typpipitoisuus. Vedessä oli myös suurehko 
määrä klorideja. Vesi täytti raskasmetallien osalta, nikkeliä lukuun 
ottamatta talousveden laatuvaatimukset. 

Pohjavesinäytteiden suuret typpipitoisuudet viittaavat siihen, 
että tarkkailuputkeen pääsee joko pintavesiä tai suotovettä. Tilan-
netta selvitetään vuoden 2008 aikana. 

Pintavedet
Kaatopaikka-alueelta itään virtaavan ojan veden typpipitoisuus 

oli kaikilla tutkimuskerroilla erittäin suuri, mutta fosforia oli vedessä 
yleensä melko vähän. Typpi esiintyi vedessä pääosin muina yhdisteinä 
kuin ammoniumina. Ojaveden sähkönjohtavuusarvo oli suuri luon-
nontilaisiin ojavesiin verrattuna. Näytteessä ei havaittu merkittäviä 
määriä tutkittuja raskasmetalleja. Ojavedessä todettiin ajoittain tiet-
tyjä fenoliyhdisteitä, mutta pitoisuudet olivat hyvin pieniä.

Suotovesi 
Tasausaltaasta pumpattiin vuoden 2007 aikana yhteensä 25 187 m3 
vettä jätevedenpuhdistamolle. Suotovesien jätevedenpuhdistamolle 
aiheuttama kuormitus oli pääasiassa typpikuormitusta.

vAikUTUkSET iLmAAN
Rauhalan kaatopaikan jätetäytössä muodostuvan metaanin määrä 
vuonna 2007 oli laskennallisesti noin 0,27 miljoonaa kuutiometriä. 
Alueella ei ole kaasun talteenottoa. Ilmaan vapautunut  metaanin 
määrä oli 172 tonnia. Laskenta perustuu aikakäyttäytymisen huomi-
oon ottavaan FOD-menetelmään. 

Kaatopaikkakaasuja tarkkaillaan vuosina 1997 – 2003 käytös-
sä olleelle ensimmäiselle laajennusalueelle rakennettuista kiinteistä 
kaasuntarkkailuputkista neljä kertaa vuodessa. 

Kaasunkeräysjärjestelmän toteuttamisesta tullaan tekemään sel-
vitys Lounais-Suomen ympäristökeskukseen vuoden 2008 aikana.

Haju
Hajua syntyy Rauhalassa lähinnä biologisesti hajoavien jätteiden 
käsittelystä. Mahdolliset hajuvalitukset tutkitaan ja ryhdytään tor-
juntatoimenpiteisiin. 

Pöly
Jäteaseman pölykuormitusta aiheuttavat pääasiassa jäteliikenne, 
jätteiden loppusijoitus, ylijäämämaiden loppusijoitus sekä puu- ja 
kiviaineksen murskaus. Kuivana kautena jätteiden pölyämisestä ai-
heutuvia haittoja vähennetään kastelulla ja suolauksella. Asfaltoidut 

liikennealueet pyritään mahdollisuuksien mukaan puhdistamaan 
lakaisukoneella tarpeen mukaan. Puu- ja kiviaineksen murskaus 

suoritetaan siten, että murskattava aine kastellaan. Täyttö-
alueille suuntautuva pölyävä jäteliikenne tapahtuu pääosin 

päällystetyillä teillä, joten pölyämisen ei arvioida ulottuvan 
jäteasemaa lähinnä oleviin häiriintyviin kohteisiin.

mELU
Lähin asutus sijaitsee 600 m etelään nykyisestä täyttö-
alueesta kaatopaikkatien ja Sydmontien risteyksessä. 
Kaatopaikka-alueen kaakkoispuolella on golfkent-
tä. Golfkentän ja kaatopaikka-alueen väliin on ra-
kennettu näköestepenger, jonka vieressä kulkee 
kuntorata.

Jäteaseman toiminnan aikainen melu ai-
heutuu pääasiassa kuljetus- ja tiivistyskaluston 
liikennöinnistä ja kuormien purkamisesta. Em. 

toiminnot tapahtuvat päiväsaikaan ja ovat pääosin lyhytkes-
toisia. Jäteaseman toiminnan aiheuttama melu ei ylitä yleisiä 
melutason ohjearvoja alueen ympäristössä. Melusta ei ole ai-
heuttanut valituksia.

HAiTTAELÄimET
Eläinten aiheuttamat haitat estetään jätteiden riittävällä peit-
tämisellä ja koneellisella käsittelyllä. Koska Rauhalan täyttö-
alueella toimintavuonna on yhdyskuntajätettä vastaanotettu 
vain pieneriä, on haittaeläinten määrä (rotat, linnut) vähen-
tynyt jäteaseman alueella.
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Tuhoeläinten torjunnassa käytetään myrkytyksiä, jotka on hoi-
tanut Anticimex Oy. 

Varsinais-Suomen Riistanhoitopiiriltä anotaan vuosittain lupa 
lokkien ja muiden haittalintujen pyydystämiselle. Loukutuksia ei 
toimintavuoden aikana ole tehty. 

Lintuinfluenssaan varautumista jatkettiin viranomaisilta saatujen 
ohjeiden mukaisesti. Jätteenvastaanottoon laadittiin ohjeistus 2006. 
  
ROSkAANTUmiNEN
Roskaantumista jäteasemalla ja sinne johtavien teiden varsilla aiheut-
tavat pääasiassa kuljetukset sekä tuuli ja linnut, jotka voivat levittää 
roskia kaatopaikalta lähiympäristöön.  

Ympäristön roskaantuminen estetään jätteiden riittävällä ko-
neellisella käsittelyllä ja peittämisellä sekä valvonnalla ja tarvittaessa 
ympäristön siivouksella. Ympäristön roskaantumista vähentää myös 
alueen oleva tuuliaita sekä puusto. Peittämättömiin jätekuormiin 
puututaan heti. 

POikkEAvAT TiLANTEET
Rauhalan jäteasemalla ei ilmennyt tilanteita, joista olisi saattanut 
aiheutua merkityksellisiä terveys- tai ympäristöhaittoja.  

Sunnuntaina 28.10.2007 havaittiin pieni penkkapalo. Palokun-
nan kutsui paikalle lähiseudun asukas, joka oli havainnut savunmuo-
dostusta jäteasemalta. Palokunta kävi paikalla sammuttamassa tuli-
palon. Paikalle kutsuttiin urakoitsijan kaatopaikkakoneen kuljettaja, 
joka tiivisti kaatopaikkakoneella paloalueen.
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Toimintakertomus – lyhennelmä 

TOimiNNAN JA OLENNAiSTEN TAPAHTUmiEN SEkÄ LiikETOimiN-
NAN kEHiTTYmiSEEN vAikUTTAviEN SEikkOJEN ARviOiNTi
Vuosi 2007 oli Turun Seudun Jätehuolto Oy:n neljäs kokonainen toimintavuosi. 
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Turun Seudun Jätehuolto Oy on kuntien omistaman jätehuoltoyhtiö, joka vas-
taa omistajakuntiensa lakisääteisistä jätehuoltotehtävistä. Yhtiökokous on talousar-
vion yhteydessä vahvistanut yhtiön päämäärät ja tavoitteet vuodelle 2007. 

Päämäärät vuoden 2007 budjetissa
• Aikaansaada kulutustottumusten muutoksia jätteen synnyn vähentämiseksi
• Yhdyskuntajätteen hyötykäytön lisääminen 70 %:iin
• Hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen turvallinen loppusijoittaminen
• Yhtiön tuottavuus nousee ja jätteentuottajien jätemaksut ovat suomalaista 
   keskitasoa

Tavoitteet vuodelle 2007
• Syntypaikkalajittelun neuvontaa ja mahdollisuuksia tehokkaaseen synty- 
   paikkalajitteluun parannetaan
• Panostetaan henkilökunnan koulutukseen
• Kilpailutetun jätteenkuljetuksen asiakaspalvelua kehitetään
• Topinojan kaatopaikan laajennus toteutetaan

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet voidaan  katsoa saavutetun.
Vuoden 2007 liikevaihto on 16 900 447,84 euroa. Jätevero 2 677 680 euroa 

on kirjattu tuloksi liikevaihtoon Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen mukaisesti 
ja vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin. Jäteverolla ei ole vaikutusta 
tilikauden tulokseen.

Tilikauden 2007 tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on 

INVESTOINNIT, POISTOT JA LAINAT 
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Toimintakertomus – lyhennelmä 

1 231 031,74 euroa ja satunnaisten erien, tilinpäätössiirtojen ja ve-
rojen jälkeen tulos on voitollinen 877 856,92 euroa.

Yhtiö on ottanut tilivuoden aikana lainaa 1 500 000 euroa. 
Käyttöomaisuushankintojen rahoitusta varten vuonna 2005, 
Sampo Rahoitus Oy:ltä otettua vuokrauslimiittiä on jäljellä noin  
727 000 euroa. 

Liikearvon (Isosuon pohjarakenteiden arvon) poistaminen no-
peassa aikataulussa aiheuttaa sen, että normaalia suuremmat poistot 
rasittavat yhtiön tulosta vielä yhden vuoden, liikearvopoisto loppuu 
vuoden 2008 lopussa.

Yhtiön tuloslaskelma ja tase ja tilinpäätöksen liitetiedot on esi-
tetty tasekirjassa.

Osakkaat
Yhtiön osakkaita ovat Aura, Askainen, Kaarina, Lieto, Lemu, Martti-
la, Masku, Merimasku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, 
Piikkiö, Pöytyä, Raisio, Rusko, Rymättylä, Tarvasjoki, Turku, Vahto ja 
Velkua. Kaikkien kuntien kanssa on tehty vuoteen 2029 asti voimassa 
olevat jätehuoltosopimukset

 
ARviO TODENNÄkÖiSESTÄ 
TULEvASTA kEHiTYkSESTÄ
Jätehuoltopalvelujen markkinat ovat yritysten jätehuollon osalta ke-
hittymässä. Jätteiden käsittelyn liiketoimintaa harjoittavia toimijoita 
on tullut lisää ja jätteen käsittelykapasiteetti on lisääntynyt ja moni-
puolistunut. Erityisesti jätteen hyötykäyttömarkkinoille on syntynyt 
erikoistuneita ja innovatiivisia yrityksiä. Jätettä tuottavat yritykset 
hankkivat markkinoilta uusia jätehuoltopalveluja ja jätevirrat jakau-
tuvat kilpailun ohjailemina. Jätteen määrä ei ole kasvussa, joten alan 
kasvu perustuu kierrätyksen tehostumiseen ja parempaan ympäris-
tönsuojelun tasoon. Kilpailutilanne aiheuttaa sen, että Turun Seudun 
Jätehuollon vastaanottaman jätteen määrä on lievässä laskussa. Vas-
taanotetun yhdyskuntajätteen määrä väheni vuonna 2007 edelliseen 
vuoteen verrattuna noin 4 %. Vastaanotetun jätteen kokonaismäärä 
ilman maamassoja väheni vastaavasti noin 2 %. 

Liikevaihto kuitenkin kasvoi noin 10 %. Liikevaihdon kasvu 
perustuu kilpailutetun jätteenkuljetuksen lisääntymisestä ja uusien 
palvelutuotteiden kehittämisestä yrityspalvelussa. Yrityspalvelu on 
tiukan kilpailun alaista toimintaa. 

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

ARviO TOimiNNAN RiSkEiSTÄ 
JA EPÄvARmUUSTEkiJÖiSTÄ
Lounais-Suomen ympäristökeskus ei myöntänyt uudelle energialai-
tokselle ympäristölupaa. Hakija on valittanut asiasta Vaasan hallinto-
oikeuteen. Valitusoikeuksien käsittelyt vievät niin paljon aikaa, että 
palvelun alkaminen viivästyy olennaisesti. Kaatopaikkalainsäädän-
nön noudattamiseksi jouduttaneen hankkimaan väliaikaisia käsit-
telyratkaisuja.

Kilpailu jätehuollon palvelumarkkinoilla on kiristymässä. Yhtiön 
kilpailukykyä vahvistetaan strategisin toimenpitein, joista tärkeimmät 
ovat osaamisen ja järjestelmien kehittäminen. 

HALLiTUkSEN ESiTYS vOiTTOvAROJEN 
kÄYTTÄmiSESTÄ TAi TAPPiOiDEN kATTAmiSESTA
Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden voitto 877 856,92 euroa siir-
retään yhtiön voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

TiETOJA YHTiÖN ORgANiSAATiOSTA, 
JOHDOSTA JA TiLiNTARkASTAJiSTA
Osakaskuntien määrä vuonna 31.12.2007 on 21. Yhtiön osakkaita 
ovat: Askainen; Aura, Kaarina, Lemu, Lieto, Marttila, Masku, Meri-
masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Piikkiö, Pöytyä, 
Raisio, Rusko, Rymättylä, Tarvasjoki, Turku, Vahto ja Velkua.

YHTiÖkOkOUkSET
Vuoden 2007 aikana pidettiin kaksi yhtiöjärjestyksen mukaista 
yhtiökokousta. 

HALLiTUS
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet 24.04.2007 asti:
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

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet 24.04.2007 alkaen:
Hallituksen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
Olli A. Manni (pj)  Sakari Hihnala
Arto Jokinen (varapj.)  Ari Saarinen
Erkki A. Hietanen  Janne Aso
Mirja Hovirinta  Seppo Koski
Antero Jaskari  Timo Jyväkorpi
Marjukka Karttunen  Pasi Vänttinen
Ilkka Laaksonen  Jarmo Järviö
Kjell Lundahn  Mia Ilola
Mari Mikkola  Ilkka Kallio
Elina Rantanen  Minna Leka
Matti Schrey  Ari Leinonen
Olli Vuorinen  Merja Kantalainen
Folke Öhman  Barbara Heinonen

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Markku Lehtokari.

TiLiNTARkASTUS
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Matti Kalliolahti (Oy Au-
diator Ab).
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Tuloslaskelma 1.1.2007–31.12.2007

EURO 2007 2006 

LIIKEVAIHTO 16 900 448 15 383 783
Liiketoiminnan muut tuotot 52 966 35 290
materiaalit ja palvelut    
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
      Ostot tilikauden aikana -984 917 -607 333
   Ulkopuoliset palvelut -7 334 476 -6 235 806
   Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 319 393 -6 843 140

Henkilöstökulut    
   Palkat ja palkkiot -1 409 659 -1 261 395
   Henkilösivukulut    
      Eläkekulut -257 213 -215 226
      Muut henkilösivukulut -109 856 -112 910
   Henkilöstökulut yhteensä -1 776 727 -1 589 531

Poistot ja arvonalentumiset    
   Suunnitelman mukaiset poistot 373 768 -316 073
   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -373 768 -316 073

   Liiketoiminnan muut kulut -5 329 833 -5 848 066

LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 153 692 822 263

Rahoitustuotot ja -kulut    
   muut korko- ja rahoitustuotot    
   Muilta 131 907 74 718
   korkokulut ja muut rahoituskulut    
   Muille -54 568 -8 913
   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 77 339 65 805

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 231 032 888 067
Satunnaiset erät    
   Satunnaiset tuotot  155 977
   Satunnaiset erät yhteensä  155 977

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA 1 231 032 1 044 044

Tilinpäätössiirrot    
   Poistoeron muutos -22 836 -29 762
Tuloverot    
   Tilikauden verot -330 339 -270 993
    
    
TILIKAUdEN VOITTO/TAPPIO 877 857 743 290
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Tase 31.12.2007

EURO 2007 2006

VASTAAVAA    
PYSYVÄT VASTAAVAT   
   
Aineettomat hyödykkeet   
   Aineettomat oikeudet 49 732 39 570
   Liikearvo 162 606 325 212
   Muut pitkävaikutteiset menot 23 466 39 059
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 235 804 403 842 
Aineelliset hyödykkeet   
   Rakennukset ja rakennelmat    
   Omistetut 870 838 1 002 816
   Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 870 838 1 002 816
   Koneet ja kalusto 262 135 140 160
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 287 895 29 604
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 420 868 1 172 580

   PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 656 672 1 576 422
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Saamiset    
   Lyhytaikaiset    
      Myyntisaamiset 3 415 110 2 226 229
      Muut saamiset 138 752 110 000
      Siirtosaamiset 126 486 105 151
      Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä 3 680 348 2 441 380
      Saamiset yhteensä 3 680 348 2 441 380
Rahat ja pankkisaamiset 2 052 916 2 702 441

      VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 733 264 5 143 821

VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 389 936 6 720 243

EURO 2007 2006 

VASTATTAVAA   
OMA PÄÄOMA   
  
Osakepääoma 2 973 000 2 973 000
Edellisten tilikausien voitto(tappio) 1 128 027 384 737
Tilikauden voitto(tappio) 877 857 743 290

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 978 884 4 101 027
   
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ   
Poistoero 67 788 44 953
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 67 788 44 953
   
 
VIERAS PÄÄOMA   
Pitkäaikainen   
   Lainat rahoituslaitoksilta 1 472 900 199 500
   Muut velat 3 266 2 692
   Pitkäaikainen yhteensä 1 476 166 202 192

Lyhytaikainen   
   Lainat rahoituslaitoksilta 176 600 26 600
   Saadut ennakot 1 695 1 199
   Ostovelat 1 819 938 1 306 444
   Muut velat 591 819 833 382
   Siirtovelat 277 046 204 446
   Lyhytaikainen yhteensä 2 867 098 2 372 070

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 343 264 2 574 263

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 389 936 6 720 243

Tuloslaskelma 1.1.2007–31.12.2007
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EURO 2007 2006 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 241 403 -11 018
   
Oikaisut:   
Suunnitelman mukaiset poistot 341 142 58 268
Rahoitustuotot ja -kulut -87 361 -13 979
käyttöomaisuuden myyntivoitot   
käyttöomaisuuden myyntitappiot   
   
käyttöpääoman muutos:   
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 747 519 38 788
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 140 822 156 633
   
maksetut korot ja maksut   
Saadut korot 19 341 45 391
Maksetut korot -106 693 -8 062
Maksetut verot -60 462 -447 658
Liiketoiminnan sat.eristä johtuva rahavirta (netto)  155 977
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2 235 711 -25 660
   
   
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin   
hyödykkeisiin -1 650 644 -464 754
käyttöomaisuuden myyntivoitot   
käyttöomaisuuden myyntitappiot   
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 650 644 -464 754
   
   
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
maksullinen osakeanti   
Lyhytaikaisten lainojen muutos   
Pitkäaikaisten lainojen muutos 1 125 580 -26 011
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 125 580 -26 011
   
   
RAHAVAROJEN MUUTOS 1 710 647 -516 425
   
   
Rahavarat 1.1. 2 702 441 2 113 801
Rahavarat 31.12. 4 413 088 2 702 441

Rahoituslaskelma 2007
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Tilinpäätöksen 31.12.2007 liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot 2007 2006 

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT  
myyntivoitot pysyvistä vastaavista     
Vuokratuotot 39 092 28 114
Avustukset ja tuet 11 592 2 410
Palvelutuotot 1 742 369
Palkkiot ja korvaukset  600
Muut 540 3 797
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 52 966 35 290

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ  
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden 
aikana keskimäärin
Toimistohenkilökunta 14,8  
kenttähenkilökunta 25,7  
Toimihenkilöitä  17,9
Työntekijöitä  20,2
Yhteensä 40,5 38,1
      
JOHdON PALKAT JA PALKKIOT 
Hallituksen palkat/korvaukset 22 485 15 620

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT  
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 153 810 90 597
Toimitilakulut 1 274 207 1 716 904
Ajoneuvokulut 214 325 162 792
Atk-laite ja -ohjelmakulut 65 857 57 194
Muut kone- ja kalustokulut 219 775 274 257
Matkakulut 75 360 34 910
Edustuskulut 22 938 9 453
myyntikulut (muut kuin jäteverot) 12  
Myyntikulut (jäteverot) 2 677 680 2 913 506
Markkinointikulut 180 441 146 920
Tutkimus- ja kehityskulut 15 893 7 725
Hallintopalvelut 129 049 180 319
Muut hallintopalvelut 289 877 250 743
Muut liikekulut 10 610 2 745
Yhteensä 5 329 833 5 848 066
     
SATUNNAISET ERÄT 
Satunnaiset tuotot  155 977   
Yhteensä  155 977
      
Taseen liitetiedot      
PYSYVÄT VASTAAVAT      

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 2007 2006
Atk-lisenssimaksut      
Hankintameno 1.1. 43 443 2 500
Lisäykset 30 575 40 943
vähennykset       
Hankintameno 31.12. 74 018 43 443

Kertyneet poistot 1.1. 3 872 139
vähennysten kertyneet poistot     
Tilikauden poistot 20 414 3 734
Kertyneet poistot 31.12. 24 286 3 872
     
Kirjanpitoarvo 31.12. 49 732 39 570

 2007 2006
Liikearvo    
Hankintameno 1.1. 813 031 813 031
Lisäykset 0 0,00
Hankintameno 31.12. 813 031 813 031

Kertyneet poistot 1.1. 487 818 325 212
Tilikauden poistot 162 606 162 606
Kertyneet poistot 31.12. 650 425 487 818

Kirjanpitoarvo 31.12. 162 606 325 212
 
Muut pitkävaik. menot 
Hankintameno 1.1. 46 779  
Lisäykset  46 779
vähennykset    
Hankintameno 31.12. 46 779 46 779

kertyneet poistot 1.1.    
Vähennysten kertyneet poistot 7 719 7 719
Tilikauden poistot 15 593  
Kertyneet poistot 31.12. 23 312 7 719

Kirjanpitoarvo 31.12. 23 466 39 059

Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 1 369 335 1 141 607
Lisäykset  227 728
vähennykset   
Hankintameno 31.12. 1 369 335 1 369 335

Kertyneet poistot 1.1. 366 519 241 183
vähennysten kertyneet poistot   
Tilikauden poistot 131 978 125 336
Kertyneet poistot 31.12. 498 497 366 519

Kirjanpitoarvo 31.12. 870 838 1 002 816

Koneet ja laitteet 
Hankintameno 1.1. 56 973 1 580
Lisäykset 46 046 55 393
vähennykset
Hankintameno 31.12. 103 019 56 973

Kertyneet poistot 1.1. 6 289 342
vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poistot 14 334 5 947
Kertyneet poistot 31.12. 20 623 6 289

Kirjanpitoarvo 31.12. 82 396 50 684

Kalusto ja muu irtain    
 
Hankintameno 1.1. 100 644 26 168
Lisäykset 119 107 74 476
vähennykset    
Hankintameno 31.12. 219 751 100 644

Kertyneet poistot 1.1. 11 167 436
vähennysten kertyneet poistot    
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 2007 2006

Tilikauden poistot 28 844 10 731
Kertyneet poistot 31.12. 40 011 11 167

Kirjanpitoarvo 31.12. 179 739 89 477
   

Keskeneräiset hankinnat   
  
Hankintameno 1.1. 29 604 10 168
Lisäykset 2 258 291 19 436
vähennykset
Hankintameno 31.12. 2 287 895 29 604

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 287 895 29 604

SAAMISET   
Siirtosaamisten olennaiset erät 
Lakisäät. vak.maksut  7 462 12 485
Tuloverot  25 407
Muut menoennakot 1 545 747
Korkotulot 117 479 64 859
muut jaksotukset  1 653
Yhteensä 126 486 105 151

OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma 1.1. 2 973 000 2 973 000
Osakepääoma 31.12. 2 973 000 2 973 000

Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 1.1. 1 128 027 384 737
Voitto(tappio) edellisiltä tilikausilta 31.12. 1 128 027 384 737

Tilikauden voitto(tappio) 877 857 743 290
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 978 884 4 101 027

LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA 
VAROISTA 
Voitto edellisiltä tilikausilta 1 128 027 384 737
Tilikauden voitto 877 857 743 290
Yhteensä 2 005 884 1 128 027

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin 
kuin viiden vuoden kuluttua 
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 
pitkäaikaiset velat 766 500 93 100

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Siirtovelkojen olennaiset erät 
Lomapalkkamenot 218 370 200 477
Korkomenot 24 138 3 537
Tuloverot 34 087
Muut 451 432
Yhteensä 277 046 204 446
 

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
VELAT, JOIdEN VAKUUdEKSI ON ANNETTU 
OMAISUUTTA, JA VAKUUKSIEN ARVO
Rahalaitoslainat 199 500 226 100
vakuudeksi annetut pantit 300 000 300 000
Vakuudeksi annetut pantit yhteensä 300 000 300 000

Lisäksi yhtiöllä on 1.450.000 euroa vuonna 2007 otettuja raha-
laitoslainoja, joiden vakuudeksi ei ole pantattu yhtiön omai-
suutta. Niistä on annettu pankille erillinen sitoumus (Negative 
pledge).
   
   
LEASINgVASTUIdEN YHTEISMÄÄRÄ 2007 2006
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 111 395 260 362
Myöhemmin maksettavat 114 628 216 324
Vuokravastuut yhteensä 226 024 476 686
Jäännösarvovastuut yhteensä 156 884 156 884

Leasing-maksujen määrät sisältävät arvonlisäveron. 

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUdET 
Annetut pantit 110 000 110 000

MUUT TALOUdELLISET VASTUUT, JOITA EI OLE MERKITTY 
TASEESEEN 
Osakassopimuksen mukaisesti yhtiö on vuokrannut liiketoimin-
taansa varten 30 vuodeksi Turun kaupungilta Topinojan kaa-
topaikan, Paraisten kaupungilta Rauhalan kaatopaikan sekä 
Raision, ja Naantalin kaupungeilta ja maskun kunnalta isosuon 
kaatopaikan. vuokraa alueista ja rakennelmista maksetaan 
vuokranantajille yhteensä 583.864,46 euroa/vuosi + alv 22 %. 
vuokranantajat ovat sitoutunet kaatopaikka-alueiden peittä-
miseen ja muuhun jälkihoitoon, tästä yhtiö suorittaa vuosittain 
tarkastettavaa maksua vuokranantajille (v. 2007 yhteensä 491 
000 euroa/ vuosi + alv 22%).
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Tilintarkastuskertomus
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N OSAkkEENOmiSTAJiLLE

Olen tarkastanut Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2007. 
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja lii-
tetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhtiön hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimispe-
riaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät 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 toimintakertomuksen laatimista 
koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa 
sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä 
on osakeyhtiölain mukainen.

Turussa 14. päivänä maaliskuuta 2008

Matti Kalliolahti    
KHT, JHTT 

Lisäksi yhtiöllä on 1.450.000 euroa vuonna 2007 otettuja raha-
laitoslainoja, joiden vakuudeksi ei ole pantattu yhtiön omai-
suutta. Niistä on annettu pankille erillinen sitoumus (Negative 
pledge).
   
   
LEASINgVASTUIdEN YHTEISMÄÄRÄ 2007 2006
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 111 395 260 362
Myöhemmin maksettavat 114 628 216 324
Vuokravastuut yhteensä 226 024 476 686
Jäännösarvovastuut yhteensä 156 884 156 884

Leasing-maksujen määrät sisältävät arvonlisäveron. 

MUUT OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUdET 
Annetut pantit 110 000 110 000

MUUT TALOUdELLISET VASTUUT, JOITA EI OLE MERKITTY 
TASEESEEN 
Osakassopimuksen mukaisesti yhtiö on vuokrannut liiketoimin-
taansa varten 30 vuodeksi Turun kaupungilta Topinojan kaa-
topaikan, Paraisten kaupungilta Rauhalan kaatopaikan sekä 
Raision, ja Naantalin kaupungeilta ja maskun kunnalta isosuon 
kaatopaikan. vuokraa alueista ja rakennelmista maksetaan 
vuokranantajille yhteensä 583.864,46 euroa/vuosi + alv 22 %. 
vuokranantajat ovat sitoutunet kaatopaikka-alueiden peittä-
miseen ja muuhun jälkihoitoon, tästä yhtiö suorittaa vuosittain 
tarkastettavaa maksua vuokranantajille (v. 2007 yhteensä 491 
000 euroa/ vuosi + alv 22%).

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 

Turussa 4.3.2008

Olli Manni (puheenjohtaja) 

Ilkka Laaksonen (hallituksen jäsen)

Markku Lehtokari (toimitusjohtaja)

Kjell Lundahn (hallituksen jäsen)

Erkki Hietanen (hallituksen jäsen) 

Mari Mikkola (hallituksen jäsen) 

Mirja Hovirinta (hallituksen jäsen) 

Elina Rantanen (hallituksen jäsen)

Antero Jaskari (hallituksen jäsen) 

Matti Schrey (hallituksen jäsen)

Arto Jokinen (hallituksen jäsen) 

Olli Vuorinen (hallituksen jäsen)  

Marjukka Karttunen (hallituksen jäsen)

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

Biojäte
eloperäinen elintarvike- ja ruokajäte.

Biologinen hapenkulutus, BOd
Vedessä olevan orgaanisen (eloperäisen) aineen aiheuttama hapen kulu-
minen. Bakteerit käyttävät orgaanisen aineen energialähteenään, jolloin 
kuluu happea.

CO2-ekvivalenttitonni
Yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasupääs-
töjen, 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 hiilidiok-
sidia kasvunsa lähtöaineeksi ja vapauttavat sitä hajotessaan. Hiilidioksidi 
ilmakehässä edistää kasvihuoneilmiötä.

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

Hyötyjäte
Jäte, joka voidaan hyödyntää kierrättämällä.

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

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

Kemiallinen hapenkulutus COdCr
Vedessä olevien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten (eloperäisten) ai-
neiden 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 syntyy sekä 
polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. Aiheuttavat luonnos-
sa maaperän ja vesistöjen happamoitumista sekä rehevöitymistä.

Ominaispäästö
Päästömäärä laskettuna tuotettua tai käytettyä energia- tai tuotantoyk-
sikköä kohti.

Lyhenteet ja käsitteet

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

Orgaaninen
Hiiliyhdisteisiin kuuluva tai niitä koskeva. Orgaaninen jäte on hiiliyhdis-
teistä peräisin oleva, usein eloperäinen jäte.

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

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

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

Rikkidioksidi, SO2
Syntyy palamisen ja tuotantoprosessien yhteydessä rikkiyhdisteistä. Aihe-
uttaa luonnossa maaperän ja vesistöjen happamoitumista.

Savukaasupäästöt
Polttoaineiden palamisessa syntyvät kaasumaiset palamistuotteet, kuten 
CO2, SO2 ja NOx.

Sähkönjohtokyky
Kuvaa veteen liuenneiden erilaisten suolojen määrää. Kohonnut arvo in-
dikoi mm. kaatopaikkavaikutusta.

Vetykloridi eli kloorivety, HCI
Vaalean kellertävä, pistävänhajuinen kaasu. Suolahappo on kloorivety-
kaasun vesiliuos. Suolahapon myrkyllisyys eliöille perustuu sen voimak-
kaaseen happamuuteen, mistä johtuen sillä on välittömiä  haitallisia vai-
kutuksia eliöihin.

Yhdyskuntajäte
Yleisnimitys asumisessa syntyneelle ja siihen rinnastettavalle muun toi-
minnan jätteelle.

Ympäristövaikutus
Yhtiön toiminnan tuloksena ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan koh-
distuvat negatiiviset ja positiiviset vaikutukset.

YVA-menettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään suunnitteilla ole-
van hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset ennen lopullista pää-
töksentekoa.

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


