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• Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta 
lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja palvelutehtävät 

• 14 osakaskuntaa, toiminta 2004 alusta
• noin 330 500 asukasta ja 180 000 kotitaloutta
• Maapinta-ala 3 100 km², kokonaisala 8 000 km²
• TSJ liikevaihto n. 20  M€
• Vakituista henkilöstöä n. 50
• Yhdyskuntajätteitä noin 115 000 tonnia
• Yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöaste 95 % 

– Noin 61 % energiana, 34 % materiaalina 
– loppusijoitus noin 3 %

• Yrityksille tarjottavat palvelut siirtyivät yhteisyritykseen 1.2.2012 
Ekopartnerit: omistus TSJ 49 %, Ekokem Oy 51 % 



Jätteiden vastaanottoa mantereella 
ja saaristossa
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TSJ tarjoaa palvelut 14 omistajakuntansa jätteiden kuljetukselle, 
kierrätykselle, vastaanotolle, hyödyntämiselle ja käsittelylle.
Toimipisteet ja vastaanottopalvelut:

Jätekeskukset: Topinoja, Isosuo, Rauhala
Lajitteluasemat: Auranmaa, Korppoo, Houtskari ja Utö
Pyörillä liikkuva lajitteluasema keräysauto SIIRA 
Ympäristöauto-YRJÖ ja vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat
Ulkosaariston laivakeräys
Kierrätyspisteet: 420 mantereella, 90 saaristossa.
Noutopalvelu kotitalouksien suurille jätteille
Lisäksi TSJ:ltä on mahdollista vuokrata talkoolavoja ja remppakärryjä



Vastaanotettavat jätejakeet
Vastaanotetaan:

Kaatopaikkajäte
Polttokelpoinen jäte
Biojäte
Huonekaluja
Rakennus-, saneeraus- ja siivousjäte
Puujäte

Kierrätyspuu ja painekyllästetty puu
Puutarhajäte

Risut, haravointijäte, kannot
Lietteet
ylijäämämaa pientuojilta
Lievästi pilaantuneet maat
Rejektit, 
Erityisjäte

Asbesti, tuhka/kuona, sairaalajäte, kansainvälisen 
liikenteen jäte

Saniteettiposliini
Tasolasi
Muovi ja energiajäte
Betoni- ja tiilijäte
Kotitalouksien ja maatalouden vaarallinen 
jäte

Ei vastaanoteta:
Räjähteet, hätäraketit ja ilotulitteet
Aseet ja ammukset
Lääkekaasupullot
Työkoneiden suuret Ni-Cd –akut
Laimennettu jäte
Tartuntavaarallinen jäte
Jäte, joka ei täytä 
kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia
Yritysten vaaralliset jätteet
Radioaktiiviset jätteet
Tunnistettava biologinen jäte
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Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset 
vastaanottavat pääasiassa peräkärry- ja 
pakettiautokuormia. Kuorma-autokuormina voi 
tuoda risuja, puuta ja haravointijätettä.
Muut suurtuojien jätteet viedään Topinojalle. 



Hyödynnettävät jätejakeet
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Vastaanotto
Kierrätyspuu

- Käsitellyt ja käsittelemättömät laudat, lankut, pattingit, puupohjaiset rakennuslevyt, puiset huonekalut
Painekyllästetty puu
Keräysmetalli
Keräyspahvi, -lasi, -paperi ja –kartonki
Maalaamattomat kipsilevyt, bitumihuopa
SER ja kodinkoneet
Muovi ja energiajäte
Renkaat, saniteettiposliini ja tasolasi

Jatkokäsittely
EUR – ja FIN - kuormalavat sellaisinaan
Kierrätyspuu energiahyötykäyttöön voimalaitoksiin.
Kestopuu 
Keräysmetalli
Pahvi ja kartonki 
Kylmälaitteet 
Renkaat 
Kodinkoneet 
Muovijäte 
Bitumituotteet.
Pakkauslasi
Tasolasi
Käsitelty puhdas saniteettiposliini.



Hyödynnettävät jätejakeet
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Vuonna 2013 Topinojalta toimitettiin:
Kierrätyspuuta hyötykäyttöön 4 600 t
Risuja hyötykäyttöön 4 000 t 
Haravointijätettä hyötykäyttöön 3 200 t
Kyllästettyä puuta Demolitelle 1 000 t
Keräysmetallia hyötykäyttöön 1 100 t
Keräyspulloja ja –purkkeja hyötykäyttöön 100 t
Keräyspaperia hyötykäyttöön 40 t
Kipsilevyä hyötykäyttöön 270 t
TV:tä ja monitoreja hyötykäyttöön 160 t
Kodinkoneita hyötykäyttöön 180 t
Tasolasia hyötykäyttöön 280 t
Kylmälaitteita hyötykäyttöön 130 t

Loppusijoitukseen 2 500 t
Erityissijoitukseen 3 500 t
Kaatopaikkarakenteisiin 50 000 t
Energiahyötykäyttöön 93 000 t
Materiaalihyötykäyttöön 8 200 t

Yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöaste v. 2013 oli 95 %



Polttokelpoinen jäte
Vastaanotto

Polttokelpoista jätettä vastaanotetaan 
sekä pien- että suurtuojilta.
Pientuojat toimittavat polttokelpoisen 
jätteen lajitteluasemille.
Suurtuojat vievät Orikedon 
vastaanottoasemalle ja Topinojan 
jätekeskukseen.

Jatkokäsittely
Lajitteluasemilta polttokelpoisen 
bunkkeriin.
Suoraan Orikedon polttolaitokselle
Topinojan polttokelpoisen bunkkerista 
irtotavarana (bulkkina) Vaasan ja Viron 
jätteenpolttolaitoksiin kaukolämmön 
tuotantoon ja paalattuna Ruotsiin.
Vuosina 2015-2017  Lounais-Suomen 
Hankintarengas toimittaa polttokelpoista 
yhdyskuntajätettä neljään 
voimalaitokseen
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Vuonna 2013
Polttokelpoista jätettä vastaanotettiin 
vastaanottokeskuksissa yli 75 000 t
Toimitettiin energiahyötykäyttöön:

Viroon: n. 15 000 t
Suomen jätevoimaloihin: n. 60 000 t



Kaatopaikkajäte
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Vastaanotto
Kaatopaikkajätettä kerätään polttokelpoisen 
jätteen rinnalla.
Pientuojat toimittavat kaatopaikkajätteensä 
lajitteluasemille, suurtuojat Topinojalle.
Kaatopaikkajätteeseen kuuluvat vain ne 
jätteet, joita ei hyödyntää materiaalina tai joita 
ei voi polttaa.

Jatkokäsittely
Topinojalla kaatopaikkajätekin lajitellaan 
välivarastolla koneellisesti ennen 
loppusijoitusta.
Lajittelu tapahtuu jätejakeiden mukaan ja ne 
toimitetaan asianmukaisesti jatkokäsittelyyn.
Vain ne kuormat, jotka ovat selvästi 
kaatopaikkajätettä, voidaan viedä suoraan 
loppusijoitusalueelle.
Lajitteluasemilta ja koneellisesta lajittelusta 
jäänyt kaatopaikkajäte viedään Topinojalle 
loppusijoitukseen.

Vuonna 2013
Kaatopaikkajätettä vastaanotettiin 
keskuksissa 7 100 t
Loppusijoitukseen:

Suoraan n. 2 600 t
Lajiteltuna n. 2 100 t



Lievästi pilaantuneet maat
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Vastaanotto
Lievästi pilaantuneita maita vastaanotetaan 
ainoastaan Topinojan jätekeskuksessa.
Maiden haitta-ainepitoisuuksien tulee olla VN 
asettaman kynnysarvon ja vaarallisen jätteen 
ohjearvon välissä.
Massoista tulee olla siirtoasiakirjat ja 
kelpoisuustodistukset. 

Jatkokäsittely
Lievästi pilaantuneita maita käytetään 
kaatopaikkarakentamisessa mm. 
esipeittokerroksen muotoilussa  ja 
maisemoinnissa.

Vuonna 2013
Lievästi pilaantuneita maita 
toimitettiin Topinojan 
jätekeskukseen yli 25 000 t
Maamassat käytettiin 
esipeittokerroksen muotoiluun.



Rejektit, alitteet ja ylitteet
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Vastaanotto
Topinojan jätekeskus vastaanottaa 
kaatopaikkakelpoisuustodistusta vastaan 
rakennusjätteen seulonnasta jääneitä 
murskattuja rejektejä 

Jatkokäsittely
Rejektejä ja alitteita hyödynnetään 
kaatopaikkarakentamisessa 
esipeittokerroksen muotoilussa.

Vuonna 2013
Rakennusjätteen rejektejä ja seula-
alitteita toimitettiin Topinojan 
jätekeskukseen yli 35 000 t
Materiaali käytettiin 
esipeittokerroksen muotoiluun.



Erityisjätteet
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Vastaanotto
Topinojan jätekeskus vastaanottaa 
kaatopaikkakelpoisuustodistusta vastaan 
seuraavia eritysjätteitä:

Sairaalajätteet
Tuhka/(kuona)*
Erityislietteet
Välittömästi käsiteltävät erityisjätteet
Kiinteät erityisjätteet
Kansainvälisen liikenteen jäte
Asbesti (erityisjäte, vaikkei tarvitsekaan 
todistusta)

Jatkokäsittely
Erityisjätteet sijoitetaan niille tarkoitetulle 
erityisjätteiden loppusijoitusalueelle ja 
peitetään välittömästi.
Erityisjätteiden loppusijoitusalueella on kaivu 
kielletty.
Polttolaitosten arinakuonaa voidaan 
hyödyntää esimerkiksi pintarakenteiden 
kaasunkeräyskerroksen materiaalina, kuten 
Topinojalla on tehty.*



Puutarhajätteet
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Vastaanotto
Jätekeskuksissa vastaanotetaan 
puutarhajätteitä ja kantoja. 
Haravointijätteeseen kuuluvat ruoho, lehdet, 
neulaset ja sammal
Risut veloituksetta kuljetustavasta riippumatta 
ympäri vuoden. 

Jatkokäsittely
Haketettu risu kuljetetaan 
energiahyötykäyttöön hakelämpölaitoksiin 
(esim. Turku Energia, Oriketo) tai 
kompostointiaumoihin kompostoinnin 
tukiaineeksi 
Haravointijäte viedään kompostointiin 
Kannot haketetaan ja hyödynnetään 
energiana.
Omenat viedään biohalliin, josta ne lähtevät 
biokaasun valmistukseen. Mädäte käytetään 
maanparannuksessa.

Vuonna 2013
Puutarhajätteitä tuotiin 6 700 t
Risuja lähti Topinojalta 
hyötykäyttöön yli 3 900 t ja 
haravointijätettä yli 3 200 t 



Maa- ja kiviaines
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Vastaanotto
TSJ:llä ei ole maakaatopaikkaa
Topinojalla vastaanotetaan lievästi 
pilaantuneita maa-aineksia ja sopimuksen 
mukaan myös muita epäkurantteja maita.
Puhtaat ylijäämämaat suositellaan 
kuljetettavaksi niitä vastaanottaville 
tahoille, esim. Raision Palovuoreen.
Pientuojilta vastaanotetaan pieniä määriä 
myös puhtaita ylijäämämaita.
Betoni- ja tiilijätettä vastaanotetaan sekä 
pien- että suurtuojilta

Jatkokäsittely
Betoni- ja tiilijäte murskattuna ja 
seulottuna peittomateriaalina ja alueen 
maa- ja kaatopaikkarakentamisessa.
Maa-ainekset peittomateriaalina ja 
muotoilussa.

Vuonna 2013 tuotiin:
”maa-aines” 15 t
”maa-aines hyödynnettävä” 250 t
”kivi-aines rakenteisiin” 820 t
”maa- ja kiviaines, kantava” 220 t
”maa- ja kiviaines (maata, jossa 
kiveä)” 120 t
”maa- ja kiviaines 2-luokka” 1 200t
Betonijäte puhdas, suurtuojat 260 t


