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Turun Seudun Jätehuolto Oy Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä 

 

Yhtiön toimiala ja toiminnan  
pääasiallinen tarkoitus 

Turun Seudun Jätehuolto Oy on neljäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. 
Järjestämme seudun asukkaille ja julkisille toiminnoille jätteiden keräys- ja 
vastaanottopalveluja ja toimitamme jätteet hyötykäyttöön ja tarvittavaan käsit-
telyyn. Jäteneuvonta opastaa jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa. 

 

Yhtiön päämäärät 2020 : 
1. On aikaansaatu kulutustottumuksia jätteen synnyn vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi 
2. Kaatopaikalle loppusijoitetaan asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteestä enintään 5 % sen 

kokonaismäärästä 
3. Jätehuollon toiminta-alue on laajentunut 
4. TSJ on korkean palvelutason osaamiskeskus, joka tuottaa tehokkaita jätehuoltopalveluja 

 
TSJ:n toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2013: 
 
• Jätteen synnyn ehkäisyn korostaminen yhtiön neuvonnassa, palvelutuotannossa sekä omassa toimin-nassa 
o lähtökohtana seudullinen jätepolitiikka 
• yhtiön kokonaisvaltaisten neuvonta- ja jätehuoltopalvelujen kehittäminen julkisille toimijoille 
o jätelain vastuunjaon mukaisesti 
• yhdyskuntajätteen hyötykäyttöasteen säilyttäminen väh. omistajakuntien jätepolitiikan mukaisella tasolla 
o uusien materiaalihyödyntämisen ratkaisujen löytäminen yhdyskuntajätteelle 
o yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen ratkaisujen löytäminen sekä turvaaminen 

 polttokelpoisen jätteen välivarastoinnin kehittäminen 
 energiahyödyntämisen kiintiöiden varmistaminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä kilpailutus 

o seudullisen yhteistyön kehittäminen lounaisen Suomen jätelaitosten kanssa 
• tasapuolisen ja oikeudenmukaisen palvelutason sekä rahoitusmallin toteuttamien koko yhtiön  
    toimialueelle yhteistyössä Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan kanssa 
o TSJ selvittää, antaa taustatiedot ja osallistuu pyydettäessä valmisteluihin 
• palvelutarjonnan kehittäminen jätehuoltolautakunnalle 
o jätteenkuljetusrekisterin rakentaminen ja ylläpito viranomaisseurantaa sekä valvontaa varten 
o kaikki yhdyskuntajätteen tuottajat kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin 
• valmistautuminen pakkausten tuottajavastuuseen 1.5.2014 alkaen 
o esim. kierrätyspisteverkoston kehittäminen 
• Topinojan alueen palveluiden kehittäminen 
o pienasiakkaiden palvelualueen suunnittelu ja toteutus v. 2013 - 2014 
o  yritysklusterin rakentaminen yhdessä alueen yritysten kanssa 
• TSJ omistajayhteistyön kehittäminen 
o palveluiden kehittäminen ja tuottaminen yhdessä muiden toimialojen kanssa 
o TSJ viestinnän ja raportointien kehittäminen 
 
Vuoden 2013 toimintasuunnitelman tavoitteet ovat haastavia ja pääosin useampivuotisia. 
 

 

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

Arviointikriteerit TP TP TP TP Tavoite Toteutunut  

 2009 2010 2011 2012 2013 31.12.2013  

Asumisen jätteen hyötykäyttöaste on yli 
90 % n.80 n.90 n. 95 95 yli 90 yli 95 

 

 

 

Toiminnan sopeuttaminen kuntien jäte- 
politiikan ja yhteistoimintasuunnitelman  
periaatteisiin sekä jätelain kokonais- 
uudistukseen (kts. toimintasuunnitelma) 
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TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 

Arviointikriteerit TP TP TP TP Tavoite Toteutunut  

 2009 2010 2011 2012 2013 31.12.2013  

Liikevaihto (1.000 €) 17 660 20 403 18 526 18 597 17 891 19 023 

 

 

 

Jäteveron osuus liikevaihdosta, % 7,9 3,7 5,6 0,4 3,4 2,2 

 

 

 

Liikevoitto/tappio (1.000 €) 366 285 742 18 229 215 

 

 

 

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä 
(1.000 €) 320 157 711 -21 193 186 

 

 

 

Satunnaiset erät (konserniavus-
tus/osinko)  348 2 118 0 0 0 

 

 

 

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja 320 505 2 829 -21 193 186 

 

 

 

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) 4,2 1,8 2,2 0 0 0 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI 4.2 1,8 7.1 0,5 - 2,4 

 

 

 

Oman pääoman tuotto %, ROE 5.6 1.2 -0.2 -0,8 - 0,8 

 

 

 

Nettoinvestoinnit (1.000 €) 1 833 1 347 684 547 1 938 357 

 

 

 

Gearing, % (nettovelkaantumisaste) 8,9 -2,9 -16,7 -42,1 - -39,8 

 

 

 

Omavaraisuusaste % 54,5 50,4 52,8 55,4 yli 50 56,9 

 

 

 

 

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013: 

 
Yhtiökokous on talousarvion yhteydessä vahvistanut yhtiön päämäärät ja tavoitteet vuodelle 2013. Yhtiön 
mitattavissa olevat päämäärät ja budjetin toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.  Merkittävin säästö 
saavutettiin Orikedon jätteenpolttolaitoksen arinakuonan onnistuneessa hyödyntämisessä Topinojan kaato-
paikan sulkemisrakenteissa.   
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Vuoden 2013 liikevaihdoksi muodostui 19 023 544,75 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen 
laskettuna tuotot olivat yhteensä 19 309 725,42 euroa. Valtiolle tilitettävä jätevero sisältyy Kirjanpitolautakun-
nan antaman ohjeen mukaisesti liikevaihtoon ja on kirjattu vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin.  

 
Liiketoiminnan kulut olivat 19 094 987,65 euroa. Tilikauden 2013 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 
186 466,85 euroa ja tulos ennen veroja 466 190,10 euroa. Tilikauden tulos on 341 409,27 euroa. 

 
Yhtiö ei ottanut tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta. Lainoja lyhennettiin 451 600 euroa. Toimintakauden 
aikana ei toteutettu merkittäviä yksittäisiä investointihankkeita. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 356 856 eu-
roa. 

 
Topinojan jätekeskuksen pintarakenteiden rakennustyöt jatkuivat ja ne valmistuvat vuoden 2014 lopussa. 
Hanke rahoitetaan Turun kaupungille maksetusta jälkihoitomaksusta.  

 
TSJ on kehittänyt jätteen hyötykäyttöä siten, että yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on Turun seudulla jo yli 
95 %. Kierrätyksen osuuden arvioidaan olevan vähintään 34 %.  Paperia, kartonkia, lasia ja metallia kerätään 
kuntien jätehuoltomääräysten mukaisesti tehokkaasti kierrätykseen suoraan kiinteistöiltä. Polttokelpoinen jäte 
hyödynnetään kokonaisuudessaan energiantuotannossa.  TSJ:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla vastaan-
otetaan noin 25 eri jätelajia ja hyötykäyttömahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti lisää.  Vuonna 2013 vas-
taanottoihin tuoduista pienasiakkaiden jätteistä hyödynnettiin 91 %, josta kierrätyksen osuus oli 23 %.   

 
TSJ on viime vuosina toimittanut polttokelpoista jätettä energiana hyödynnettäväksi Orikedon jätteenpolttolai-
tokselle noin 45 000 tonnia vuodessa. Lähes 30 000 tonnia on vuosittain toimitettu hyötykäyttöön muualle.  
Orikedon jätteenpolttolaitos ei saanut ympäristöluvalleen jatkoaikaa, joten laitos suljetaan vuoden 2014 lopus-
sa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki TSJ:n vastuulla olevat polttokelpoiset jätteet joudutaan lähivuosina toimit-
tamaan muualle hyödynnettäväksi.  

 
TSJ selvitti yhdyskuntajätteiden hyödyntämisratkaisuja vuosien 2010 - 2013 aikana useissa eri selvityksissä 
muiden toimijoiden ja lounaisen Suomen jätelaitosten kanssa.  Selvityksissä todettiin, että oman tai osaomis-
teisen hyödyntämislaitoksen toteuttaminen ei ole mahdollinen vaihtoehto. TSJ:n hallitus päätti keväällä 2013 
sitoutua polttokelpoisen jätteen hyötykäytön yhteishankintaan (tarkentuvalla jätemäärällä 60 000 -70 000 t/v) 
hankintarengasmuodossa.  
Lounaisen Suomen jätelaitokset muodostivat hankintarenkaan ja kilpailutus käynnistyi toukokuussa 2013. 
Hankintarenkaan osapuolina ovat Turun Seudun Jätehuolto Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Rouskis Oy, 
Rauman seudun jätehuoltolaitos, Satakierto Oy (omistajakunnat) ja Porin jätehuolto. Hankinta koskee noin 
700 000 asukkaan alueen asumisen ja julkisen toiminnan, jätehuoltomääräysten mukaisesti lajitellun sekalai-
sen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä (TSJ:n alueella polttokelpoinen jäte). Hyödyntäminen voi olla kierrätys-
tä, energiahyödyntämistä tai näiden yhdistelmiä. Kyseessä on hankintalainsäädännön mukainen julkinen han-
kinta, joka etenee kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Valintakriteereinä hankintarenkaalla ovat hinta, laatu- 
ja ympäristötekijät.  

 
Hankintarenkaan kilpailutukset jakautuivat välivuosien ratkaisuihin sekä pitkäaikaisratkaisuun. Vuosien 2015–
2017 osalta hankintapäätökset tehtiin joulukuussa 2013. Hankintarengas toimittaa kuntavastuulla olevaa se-
kalaista jätettä hyödynnettäväksi neljään jätevoimalaan, yhteensä 328 000 tonnia. Noin ¾ jätteistä voidaan 
hyödyntää kotimaassa, mutta yksikään jätevoimaloista ei ole Lounais-Suomessa. Jätelaitosten yhteishankin-
nalla saavutettiin kohtuullisin kustannuksin toteutettava hyötykäyttöratkaisu, jolla voidaan hillitä asukkaiden 
jätemaksujen nousupainetta. Kaikki hankintarenkaan saamat tarjoukset perustuivat jätteen energiahyötykäyt-
töön. Kierrätysratkaisuja ei ollut vielä tarjolla. 

 
TSJ ja naapuriyhtiö Rouskis Oy esittivät selvitysten pohjalta keväällä 2013 omistajakunnilleen yhtiöiden fuusi-
oimista. TSJ:n omistajakuntien kanta fuusioselvitysten pohjalta oli myönteinen 13 omistajakunnan osalta ja 
kielteinen yhden omistajakunnan osalta. Fuusioesityksen ja yhdistymisasiakirjojen valmistelu jatkui omistajien 
ohjauksessa ja yhdistymisasiakirjaluonnokset toimitettiin omistajakunnille joulukuussa 2013. 

 
Jäteneuvonnalla tavoitettiin vuonna 2013 ennätysmäärä seudun asukkaita, noin 22 000 henkilöä. Vuoden 
pääteema kotitalouksiin suuntautuvassa neuvonnassa oli ruokahävikin vähentäminen. Teema oli esillä useis-
sa TSJ:n tapahtumissa ja messuilla sekä radio- ja bussinkylkimainoksissa.  

  
Julkisten toimijoiden neuvontaa ja materiaalitehokkuuden kehittämiseen räätälöidyn Petra-jätevertailutyökalun 
markkinointia jatkettiin tehokkaasti vuoden aikana. Petra-ohjelman käytön aloitti vuoden aikana noin 50 toimi-
paikkaa.  EAKR-rahoitteinen Petra-hanke päättyy helmikuun 2014 lopussa, jonka jälkeen Petra-ohjelmaa 
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ylläpidetään osana julkisten toimijoiden neuvontaa. Neuvonnalla ja konsultoinnilla uudistettiin vuonna 2013 
usean kunnan ja toimipaikan jätehuollon käytäntöjä ja kustannustehokkuutta. 

 
TSJ:n toimintajärjestelmällä on kansainvälisten standardien ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaiset 
sertifikaatit.  Inspecta Oy teki järjestelmän seuranta-arvioinnin lokakuussa 2013. Arvioinnissa todettiin vain 
yksi lievä poikkeama, joka korjattiin välittömästi.  

 
Ympäristövahinkojen riskit on arvioitu ympäristölupien haun yhteydessä. Yhtiöllä ei ole likaantuneen maan 
puhdistamisvelvoitteita. 

 
TSJ raportoi yhtiön ympäristövaikutuksista toiminnan muun vuosiraportoinnin yhteydessä. Vuoden 2013 vuo-
siraportti julkaistaan verkkoraporttina yhtiön internetsivuilla.  
 
Toimenpidepyyntö Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n yhdistymisestä ja yhdistymisasiakirjojen 
hyväksymisestä lähetettiin omistajakunnille 16.1.2014. Omistajakunnat päättävät mahdollisesta fuusion toteut-
tamisesta huhtikuun 2014 loppuun mennessä. 

 


