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Kiertotalouden uusia 
avauksia Turun seudulla



Eri 
organisaatiolla 
on eri 
lähestymiskulma 
kiertotalouteen, 
mutta sama 
yhteinen tavoite



Turku 
kierto-

talouden
alustana



Topinpuisto



Telaketju
- Poistotekstiilin keräys, 

lajittelu ja 
hyödyntämisverkosto 





Yhdyskuntajätteen kierrätyksen alueellisten kokeilujen hanke

1.2.2017 - 31.12.2018
Koordinaattori Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, hankevastaava Sini Ilmonen.

Tavoitteet
1. Parhaiden ratkaisujen löytäminen poistotekstiilin keräys-, lajittelu- ja prosessointikäytäntöjen 

kehittämiseksi koko Suomeen sopivaksi ja ratkaisujen levittäminen.

2. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen.

3. Kansallisen Telaketju-verkoston luominen yhteistyön koordinoimiseksi.

4. Vahvan kotimaisen arvoketjun rakentaminen poistotekstiilin hyödyntämiskonseptissa.





Toiminta-ajatus

Louhintaa ja kiviainestuotteiden jatkojalostusta sekä myyntiä

Maa-ainesten vastaanottoa, varastointia, käsittelyä ja myyntiä

Maa-ainesten loppusijoitusta

Maa-ainesten välitystoimintaa

Risujen ja puujätteen vastaanottoa, välivarastointia ja hyödyntämistä

Lumenkaatopaikkatoimintaa

Ympäristölupa mahdollistaa myös jätteiden lajitteluaseman toiminnan

Palvelun tarjontaa sekä b-to-b, että b-to-c



Kiertomaa oy

YHTIÖ

• Perustettu lokakuussa 2016

• Lounais-Suomen jätehuolto 

Oy:n tytäryhtiö

• Yhteisomistus LSJH 80 % ja 

Turun kaupunki 20 %

• Toimii markkinoilla itsenäisenä 

yrityksenä

• Käyttää urakoitsijoiden palveluja

• Palvelun tarjontaa, b-to-b sekä 

myöhemmin b-to-c

TOIMINTA

• Saramäen alue 1.3.2017 

Kiertomaalle, operatiivinen 

toiminta alkaa kesäkuussa 2017

• Louhintaa ja kiviainestuotteiden 

jatkojalostusta sekä myyntiä

• Maa-ainesten välitystoimintaa,   

vastaanottoa, välivarastointia, 

käsittelyä, loppusijoitusta ja 

hyödyntämistä

• Risujen ja puujätteen 

vastaanottoa, välivarastointia ja 

hyödyntämistä

• Mullan ja kasvualustojen 

välitystä

YMPÄRISTÖ

• Alueelle tehty YVA 

ympäristölupahakemuksen 

yhteydessä 

• Ympäristölupa AVI:lta

helmikuussa

• Alueen kokonaissuuruus on n. 

55 ha

• Alueen kokonaiskivimäärä on 

noin  4 milj.m3ktr

• Vastaanotettaville ylijäämämaille  

tilaa on n. 7 milj.m3rtr.

• Jatkuvan tarkkailun piirissä 

vesienhallinta, melu, pöly.



Kiertomaa OY

• Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n tytäryhtiö

• Yhteinen omistus välillä LSJH 80 % ja Turun kaupunki 20 %

• Toimii markkinoilla itsenäisenä yrityksenä

• Käyttää urakoitsijoiden palveluja

• Aloittaa toimintansa Saramäen alueella 1.3.2017

• Sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä n. 2,5 km ohikulkutieltä ja n. 8 km Turun keskustasta 

• Alue kokonaissuuruus on n. 55 ha, toiminnalle aluksi varattu n. 20 ha.

• Ympäristölupa saatu AVI:lta 2/2017, alueen kaava hyväksytty 11/2016

• Alueella kiviainesta noin 4 milj.m3ktr

• Läjitettävä ylijäämaiden määrä on 6,97 milj.m3rtr.



Kiviainestuotteiden (hiekoitushiekan) pesu 

lumen sulamisvesiä hyödyntäen

• Kehittämishanke

Virtuaalinen maa-ainessovellus

• Kehittämishanke

Vanhojen kaatopaikkojen muotoilua, 

maisemointia ja niissä käytettävien raaka-

aineiden tuottamista

Kiviainestuotteiden lajikkeiden 

laajentaminen

Mahdollisesti mukana muiden alueiden 

rakentamisessa mm. meluvallit jne. 

Lievästi pilaantuneen maa-aineiden 

vastaanotto

Lievästi pilaantuneen maa-aineksen 

käsittely (in situ)

• Kehittämishanke

Haravointijätteen vastaanotto, kompostointi 

ja mullan valmistus sekä myynti

Betonin vastaanotto, murskaus jne.

Piha-alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Suunnitelmia



Alueen ilmakuva



”Kiitos mielenkiinnosta!”


