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Alueastiajärjestelmän muuttaminen kiinteistökohtaiseksi keräykseksi
Rauman seudun jätehuoltolaitos on päättänyt tehdä suunnitelman aluejäteastiajärjestelmästä
luopumiseksi vuoden 2017 aikana. Vuodesta 2017 alkaen vakinaisten ja vapaa-ajan asuntojen
haltijoiden, jotka ovat tähän mennessä käyttäneet aluejäteastioita, olisi siirryttävä kiinteistökohtaisen tai
yhteisen keräysastian (kimppa-astian) käyttäjäksi. Saaristossa olevien vapaa-ajan asuntojen käyttöön
järjestetään jätteenkeräys kaupungin venelaitureiden yhteyteen. Tästä tullaan perimään myöhemmin
päätettävä vuosimaksu.
Rauman alueella aluejätepisteitä on 14 kpl, mitkä ovat tarkoitettu vuosimaksua vastaan vapaa-ajan
asuntojen haltijoiden ja niiden haja-asutusalueella asuvien kiinteistönhaltijoiden käyttöön, joilla ei ole ollut
kiinteistökohtaista jätteiden noutoa. Aluejätepisteet ovat olleet jatkuvan roskaamisen kohteina, koska
niihin on tuotu aluejäteastioihin kuulumatonta jätettä, kuten remonttijätteitä, huonekaluja, sähköromua ja
vaarallisia jätteitä yms. Aluejätepisteitä ovat käyttäneet myös ne, joilla ei ole ollut oikeutta niitä käyttää ja
ovat näin osaltaan aiheuttaneet jätesäiliöiden ylitäyttöä ja säiliöiden viereen kertyviä jätteitä. Väärinkäyttö
on aiheuttanut runsaasti työtä ja lisäkustannuksia. Perityt maksut eivät kata kustannuksia edes puoliksi.
Maksujen nostaminen kustannuksia vastaavaksi korottaisi aluejäteastiajärjestelmää käyttävien maksuja
ja ne eivät enää olisi tasapuolisia verrattuna omaa astiaa käyttävien maksuihin. On huomioitava, että
aluejäteastiajärjestelmän kustannuksia nostavat merkittävässä määrin myös muut kuin niitä luvan
kanssa käyttävät.
Vakinaisten asuntojen aluejätepisteen jätehuoltomaksu on ollut 85-122 €/vuosi, lomarakennusten 48 €
/vuosi. Kiinteistökohtainen tai kimppa-astia on tyhjennettävä hygienia- ja hajuhaittasyistä vähintään
neljän viikon välein (vakinaisilta asunnoilta noudot ympäri vuoden, vapaa-ajan asunnoilta vähintään
kesä-, heinä- ja elokuussa). Oman tai kimppa-astian käyttö tulee käyttäjille monessa tapauksessa
edullisemmaksi kuin aluejäteastiamaksu. Aluejäteastiamaksuasiakkaita on yhteensä 1100 ja tästä
määrästä saarella sijaitsevia kiinteistöjä on n. 500 kpl. Jätelaitoksella on 200 asiakasta, jotka tilaavat
jäteastiatyhjennyksen vain kesäkuukausiksi. Kiinteistöjä kesäaikaisen tyhjennyksen piirissä on yli 600
kiinteistöä, sillä tilaajissa on paljon kimppa-astian käyttäjiä. Näin ollen jäteauto käy jo nyt usean
kesäasunnoille johtavan tien varrella.
Kunnan on jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali- ja
terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän
yhdyskuntajätteen jätehuolto. Jätehuolto on kunnallinen palvelu, joka rahoitetaan palvelusta perittävillä
maksuilla. Kunnan velvollisuutena on kantaa järjestämästään jätehuollosta täysikatteista jätemaksua ja
julkisoikeudellisella kunnan jätemaksulla tulee kattaa sekä kunnalle että kunnan omistamalle yhtiölle tai
muulle yksikölle kunnan lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvat kustannukset.
Jätemaksujen on oltava kohtuullisia, tasapuolisia ja kustannusvastaavia eikä jätehuoltoa voida kustantaa
verovaroin. Jätemaksu voi olla ohjaava. Esimerkiksi kotitalouksien sekajätteen tyhjennysmaksulla
voidaan kompensoida jonkin verran kotitalouksien biojätteen tyhjennysmaksua biojätteen
erilliskeräyksen ja kierrätyksen edistämiseksi.
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