
Rauman seudun
Jätehuoltolaitos

Kierrätys ▪ Lajittelu ▪ Energiajäte



Olemme erikoistuneet rautojen ja metallien kierrättämiseen. 
Ostamme romurautaa ja romumetalleja, jalostamme niistä 
teollisuudelle raaka-ainetta. Loppukäyttäjille toimitetam-
me jalostettuja ja laatuvarmistettuja kierrätysmateriaaleja 
uudelleenkäytettäväksi.
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euRaJoen Romun laitoksessa metalli  

Jalostuu uudelleenkäytettäväksi

Eurajoen Romu on hankintalain mukaan valittu Rauman  

seudun jätehuollon pitkäaikainen, ISO-sertifioitu sopimuskumppani. 

Kaikki Rauman seudun metallijäte kuljetetaan Eurajoen Romuun, 

jossa se jalostetaan valimo- ja terästeollisuuden raaka-aineeksi. 

Eurajoen Romu ottaa vastaan myös mm. romuajoneuvoja, akkuja ja 

elektroniikkajätettä. Vuonna 2012 valmistunut uusi murskauslaitos 

mahdollistaa entistä monipuolisemman kierrätyksen. 

Rauman seudun Jätehuolto on Rauman kaupun-

kiin kuuluva kunnallinen liikelaitos. Päätehtävämme on 

huolehtia lakisääteisesti Rauman alueen alueen kunnan 

vastuulla olevan yhdyskunta jätteen vastaanotosta,  

käsittelystä, hyödyntämisestä ja loppusijoittamisesta  

sekä ylläpitää Hevossuon jäte asemaa.

Rauman jätehuoltotoimintaa määrittävät jätelaki ja kun-

nan jätehuoltomääräykset. Määräykset ohjaavat jätehuol-

toa kestävän kehityksen periaatteella siten, että jätteen 

määrä vähenee ja mahdollisimman suuri osa menee 

hyötykäyttöön. 

Hyötyjätteiden lajittelu säästää ympäristöä ja luonnon-

varoja. Arvokkaat raaka-aineet saadaan uudelleen käyt-

töön ja uusien raaka-aineiden käyttö vähenee. 

Yhteisen ympäristömme hyväksi



keräyspaperia 
ja -kartonkia

Vastaanotamme lajiteltua hyötyjätettä eri puolilla Raumaa sijaitsevilla hyötyjätepisteillä.  

Hevossuon jäteasemalla otamme vastaan myös kotitalouden vaarallista jätettä.

 autonrenkaita

kivitavaraa 
(laatta, betoni, posliini)

Kierrätys ja lajittelu

Risuja ja haravointijätettä

hevossuon Jäteasema ottaa vastaan: 

 lievästi pilaantuneita maita

maa- ja kiviainesta, ylijäämämaata

teollisuus- ja erityisjätettä

Puutavaraa

metallijätettä

lisäksi:

Paristoja ja pienakkuja

energiajätettä

lasia

sähkö- ja 
elektroniikka-
romua (seR) 

energiansäästölamppuja 
ja loisteputkia

kestopuuta

asumisessa syntyvää 
vaarallista jätettä

Rauman seudun
Jätehuoltolaitos

yhdyskuntajätettä



Energiajäte on sekajätteestä lajiteltua jätettä, jota ei voi 

kierrättää materiaalina, mutta josta voimalaitoksessa 

polttamalla saadaan lämpöä ja sähköä. Tällaista jätettä on 

mm. kotitalouksissa syntyvä muovijäte, pak kausjätteet ja 

pienikokoinen puujäte.

Kiinteistöt, joissa on viisi tai useampia huoneistoja sekä 

julkisen toiminnan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kiin-

teistöt ovat velvollisia osallistumaan erilliseen energiajäte-

keräilyyn. Kiinteistön alueella tulee olla energiajäteastia, 

jonka hankkimisesta kiinteistönhaltija vastaa. 

Myös alle viiden huoneiston asuinkiinteistöt voivat  

halutessaan liittyä energiajätteen erilliskeräykseen.

Matin Tekniset Palvelut tarjoaa monipuolisia 
maanrakennus-, rakennus- ja kiinteistönhoito-
palveluja. Teemme pohjarakentamisen maan-
siirto- ja kaivinkonetyöt ammattitaidolla ja 
vankalla kokemuksella vuodesta 2002 lähtien.

Katso lisää: www.matinmaanrakennus.fi

Energiajäte

Käytä uudelleen! 
Jos se ei ole mahdollista,  
kierrätä ja muista lajitella. Jos 
kierrätys ei onnistu, hyödynnä 
jäte energiana, eli laita se  
energiajätteeseen. 

Pakkausjäte

muovijäte

Puujäte



Rauman Biovoima tuottaa yli 90 % Rauman kaupungin kau-

kolämmöstä ja merkittävän osuuden UPM:n paperitehtaan 

tarvitsemasta lämpöenergiasta. Laitoksen tuottama sähkö 

toimitetaan Rauman Energialle ja UPM Rauman paperiteh-

taalle. Rauman Biovoiman tavoitteena on tuottaa vihreää, 

ympäristöystävällistä energiaa kustannustehokkaasti.

Yli 90 % laitoksen käyttämistä polttoaineista on bio- ja kier-

rätyspolttoaineita, mikä on maailmanlaajuisestikin huippu-

luokkaa. Kierrätyspolttoaineita ovat kaupan ja teollisuuden 

erilliskerätyt energiajätteet sekä jatkossa myös Rauman 

alueen erilliskerätty kotitalouksien energiajäte.

Erilliskerätty energiajäte toimitetaan kuorma-autoilla 

 Rauman Biovoimalle murskaamattomana. Laitoksella ener-

giajäte tarkastetaan ja murskataan, minkä jälkeen siitä ero-

tellaan metallit. Valmis polttoaine siirretään varastosiiloon, 

josta se syötetään hallitusti polttoon kattiloihin.

Rauman Biovoima on investoinut uuteen kierrätyspoltto-

aineen vastaanottolaitokseen, jossa polttoaine otetaan 

vastaan ja käsitellään poltettavaan muotoon. Polttoaineen 

murskauksessa käytetään raumalaista tekniikkaa. 

Rauman Biovoima tekee eneRgiajätteestä 

ympäristöystävällistä energiaa

Rauman Biovoiman väki toivoo 
kaikkia lajittelemaan energiajätteet 
ohjeiden mukaisesti. Tämä auttaa 
voimalaitosta käymään häiriöttö-
mästi ja tehokkaasti. 

Rauman seudun
Jätehuoltolaitos



Energiajätteen lajitteluohje  

KYLLÄ 
• muovit, joissa kierrätysmerkki ja numero 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 ja/tai 

kirjainyhdistelmä Pet, Pe-HD, Pe-LD, Pe, PP, Ps, Pa 

– tyhjät muovipullot, -purkit, -kanisterit, -astiat, -sangot 

– muoviset pakkausalustat ja kotelot 

– muovikelmut 

– pienet muoviesineet esim. tiskiharjat ja muoviset kukkapurkit 

• kaikki elintarvikkeiden muovipakkaukset huuhdeltuina 

– esim. viili- ja jugurttipurkit ja leviterasiat, tyhjiöpakkaukset 

esim. makkarapaketeista 

• styrox

– elintarvikkeiden pakkausstyroxit huuhdeltuina 

• kertakäyttöastiat 

• vaatteet ja muut tekstiilit 

– metallinapit ja -vetoketjut poistettuina

• narut ja sidontanauhat alle metrin pätkinä

• käsipyyhkeet ja lautasliinat 

• Likaantuneet paperit ja pahvit 

– esim. kalan ja lihan käärepaperit

EI 
• muovit, joissa kierrätysmerkki ja numero 3 ja/tai kirjainyhdistelmä PvC  

(polyvinyylikloridi) 

– kaikki tuotteet, joiden nimessä on sana vinyyli 

– putket ja letkut 

– teipit, mapit, piirtoheitinkalvot 

– muovitaskut, kontaktimuovi 

– sadevaatteet, kerniliinat 

– puhallettavat lelut 

– vinyylilevyt, video- ja musiikkikasetit 

– muovikortit esim. luottokortit 

– ns. syvävedetyt pakkaukset kuten lelu- ja tuulilasinpyyhkijä pakkaukset 

• alumiinia sisältävät materiaalit

– jugurttipurkkien kannet, kahvipakkaukset ja alumiinivuoratut mehutölkit

• Läpipainopakkaukset  

– esim. lääkkeissä

• Palamattomat materiaalit 

– esim. metalli ja lasi 

• kengät, nahka, keinonahka, kumi, goretex ja vastaavat tekniset kankaat 

• Remonttijätteet ja huonekalut 

• vaipat ja siteet 

• CD- ja DvD-levyt koteloineen 

• Hyötykäyttöön kelpaavat materiaalit  



Haluamme opastaa ja kannus-
taa kotitalouksia oikeanlaiseen 
jätteen lajitteluun.

Olemme monipuolinen maarakentaja. 
Lisäksi saat meiltä kuljetuspalvelut, muun 
muassa vaihtolava- ja roskalavapalvelut 
viidellä kuorma-autolla. Nykyaikainen 

kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta 
ovat takeena korkeasta työn laadusta.

Katso lisää kotisivuiltamme 
www.raumanmaarakennus.fi
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RAUMAN 
BIOVOIMA

Vihreää energiaa raumalaisille

Rauman seudun Jätehuoltolaitos
Puh. 02 834 11 (vaihde)

käyntiosoite: 
Hevossuontie 50, 26510 Rauma

Postiosoite:
PL 104, 26101 Rauma  

hevossuon jäteasema
Avoinna ma–pe klo 7–18
Puh. 02 823 5954

Rauman seudun
Jätehuoltolaitos

Yhteystiedot

» www.rauma.fi/jatehuolto/


