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Jäteoppaan tarkoituksena on auttaa 
sinua lajittelemaan jätteesi. Olemme 
kaikki itse vastuussa tuottamistamme 
jätteistä ja niiden käsittelystä syntyvistä 
kuluista. On siis taloudellista vähentää 
syntyvän jätteen määrää, hyödyntää 
tavaroita ja materiaaleja uudelleen 
sekä käyttää jätteitä energiana. 

Kierrätys ja lajittelu on helppoa. Kun 
siihen kerran lähdet mukaan ja opit 
sen, jatko sujuu melkein itsestään! 
Muista, että tarvitessasi neuvoja 
ja lisäohjeita voit aina kääntyä 
Rauman seudun jätehuoltolaitoksen 
henkilökunnan ja jäteneuvojan puoleen. 

Jätehuoltotoimintaa määrittää jätelaki ja 
kuntien jätehuoltomääräykset. 

JÄTEOpas KOTITaLOUKsILLE

Rauman seudun jätehuoltolaitoksen jäteopas. 
Kuvat: Nuorten työpaja/mediaosasto, taitto: Tiitu Koskinen
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KIERRÄTYs- Ja aLUEJÄTEpIsTE

aLUEJÄTEpIsTEET

Haja-asutusalueella sijaitsee muutamia 
aluejäteastioita, jotka on tarkoitettu 
ainoastaan niiden käyttöön, jotka 
maksavat niiden käytöstä vuosimaksua. 
Näitä pisteitä ei myöskään saa käyttää 
vaarallisten jätteiden, sähkö- ja 
elektroniikkaromun eikä huonekalujen 
ja remonttijätteiden jättöpaikkana 
(tuotava Hevossuon jäteasemalle), 
vaan ne on tarkoitettu ainoastaan 
talousjätteille eli “keittiöpusseille”. 
Jätepisteiden yleinen siisteys ja 
huolellisuus niille tuotavien jätteiden 
lajittelussa edistää meidän kaikkien 
asumismukavuutta ja mahdollistaa 
näiden pisteiden säilymisen 
jatkossakin.

Kierrätys- ja aluejäteastioiden sijainnit 
löydät myös internetistä,  

www.rauma.fi/jatehuolto

KIERRÄTYspIsTEET

Rauman kaupungin alueella on useita 
hyötyjäte- eli kierrätyspisteitä, näihin 
pisteisiin voit viedä keräyskelpoisen lasin, 
metallin, paperin ja kartongin. Pisteiden 
kustannukset katetaan jätemaksulla.
Muutamissa näistä pisteistä on myös 
paristokeräysastia ja UFF:n sekä 
Pelastusarmeijan keräysastiat. Nämä 
pisteet on tarkoitettu nimenomaan vain 
edellä mainittujen jätteiden kierrätykseen, 
niihin ei saa jättää mitään muita 
jätteitä eikä isoja esineitä jotka eivät 
mahdu keräysastiaan. Valitettavasti 
kierrätyspisteitä käytetään myös väärin 
ja se aiheuttaa ylimääräisiä siivous- ja 
kuljetuskustannuksia jotka on sitten 
pakko kattaa jätemaksuilla. Tämä ei 
myöskään ole ympäristön siisteyden 
kannalta hyvä asia ja harmittaa niitä, 
jotka tarkasti ja huolellisesti lajittelevat 
ja kierrättävät jätteensä. Jos sinulle siis 
tulee ylimääräistä jätettä esim. muuton tai 
remontin yhteydessä, tuo se Hevossuon 
jäteasemalle kuten vaaralliset jätteet ja 
sähkö- ja elektroniikkaromunkin.
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KOTITaLOUKsIEN JÄTEHUOLTO

KOTITaLOUKsIEN JÄTEHUOLTO

Kaikkien kiinteistöjen pitää lain mukaan 
nykyään kuulua järjestetyn jätehuollon 
piiriin. Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat 
sopimuksesta käyttää yhteisiä jäteastioita.

HYÖTYJÄTTEET

Erilaiset hyötyjätteet kuten metalli, paperi, 
kartonki ja lasi tulee toimittaa keräyspisteisiin 
tai Hevossuon jäteasemalle. Käytetyt 
vaatteet ja huonekalut kannattaa toimittaa 
kirpputorille tai erilaisiin keräyksiin.

BIOJÄTTEET

Biojäte kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
kompostoida kiinteistöllä tai toimittaa 
biojätteen erilliskeräykseen. 

Biojätteen erilliskeräyksen piiriin kuuluvat 
taloyhtiöiden asukkaat lajittelevat 
syntyvän jätteen keittiössä ja pakkaavat 
sen biohajoavaan pussiin tai esim. 
sanomalehteen. Pakkaaminen estää talvella 
jätettä jäätymästä keräysastian seinämiin 
ja kesällä kääre vähentää hajuhaittoja ja 
kärpäsiä.

Jäte viedään pihalla jäteaitauksessa olevaan 
biojäteastiaan, jonka jätteenkuljetusyritys 
tyhjentää ja toimittaa asianmukaiseen 
biojätteen käsittelylaitokseen.

VaaRaLLIsET JÄTTEET

Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset 
jätteet ohjataan Hevossuon jäteasemalta 
jatkokäsittelyyn.

sEKaJÄTTEET

Sekajäte on hyötyjätteiden ja vaarallisten 
jätteiden lajittelun jälkeen jäävä jäte. 
Sekajäteastioiden sisältö tullaan vuodesta 
2014 alkaen siirtokuormaamaan ja se 
viedään mm. jätevoimalaan energian 
tuottoon.

TYHJENNYsRYTMI

Yleisin tyhjennysväli on kahden viikon 
välein, mutta astia voidaan tyhjentää 
myös viikottain. Tyhjennysväli voi olla 
neljäkin viikkoa, jos siitä ei aiheudu haittaa 
ympäristölle tai terveydelle.
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KOTITaLOUKsIEN JÄTEHUOLTO

YLIMÄÄRÄIsET JÄTTEET

Oman jäteastian viereen voi tarvittaessa 
jättää lisäjätettä. Älä jätä jäteastian 
lähistölle mitään, mikä ei ole jätteeksi 
tarkoitettu! Ylimääräisestä jätteestä 
laskutetaan lisämaksu taksan mukaan.

pUUNLEHDET, HaRaVOINTI- Ja 
RUOHOJÄTE

Kannattaa kompostoida itse tai ne 
voi viedä Hevossuon jäteasemalle. 
Jäteasemalla vietetään keväisin ja 
syksyisin risuviikkoja, jolloin puutarhajätettä 
voi viedä veloituksetta. Näistä ajoista 
tiedotetaan paikallisessa mediassa 
ja tieto löytyy myös nettisivuiltamme. 
Muina aikoina peritään voimassa oleva 
käsittelymaksu.

KaaTOpaIKKaJÄTE

Kaatopaikkajätettä ovat suursiivous- ja 
remonttijäte, rakennus- ja purkujäte, 
huonokuntoiset huonekalut, isot ja painavat 
esineet.

KÄYTTÖKELpOINEN TaVaRa 
KaNNaTTaa KIERRÄTTÄÄ 
KIRppUTORIEN Ja KÄYTETYN 
TaVaRaN VasTaaNOTTaJIEN KaUTTa.

MUIsTaTHaN, ETTÄ UFF:N 
Ja pELasTUsaRMEIJaN 
KERÄYsLaaTIKKOON VOIT LaITTaa

•	 kesävaatteet
•	 talvivaatteet
•	 kesä- ja talvikengät
•	 lelut, urheiluvälineet
•	 kodintekstiilit, liinavaatteet ja käsityöt

Vaatteiden ym. pitää olla puhtaita, ehjiä ja 
siistejä. Pakkaa ne pusseihin.

MUIsTa HUOLEHTIa, ETTÄ:

•	 jäteauto pääsee esteettömästi ja 
turvallisesti enintään 10 metrin päähän 
jäteastiasta

•	 pihatie ja jäteastian ympäristö on 
hiekoitettu ja lumet luotu

•	 pölyävät jätteet kuten tuhka tms. on 
pakattu niin, ettei se aiheuta vaaraa tai 
leviä ympäristöön

•	 käsin siirrettävä jäteastia ei paina yli 
60 kg, ylipainavasta keräysvälineestä 
voidaan periä kuljetusmaksu 
kaksinkertaisena tai se voidaan jättää 
tyhjentämätt

•	 Hyvin hoidetuilla alueilla 
jätetyhjennykset sujuvat ajallaan ja 
kuljettajat selviävät ilman vahinkoja.

Ei voi laittaa:

•	 palo- ja räjähdysvaarallisia jätteitä
•	 nestemäisiä jätteitä
•	 vaarallisia jätteitä
•	 käymäläjätteitä
•	 hiekoitushiekkaa
•	 isoja ja raskaita esineitä
•	 remonttijätteitä
•	 sähkö- ja elektroniikkaromua

Sekajäte on jätettä, jota ei voi lajitella 
hyötykäyttöön.

Voi laittaa esim:

•	 muovit jotka eivät käy 
energiakeräykseen (esim. PVC)

•	 hehkulamput
•	 nahka, kengät
•	 posliiniastiat ja keramiikka
•	 vaipat, terveyssiteet
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BIOJÄTE

Voi laittaa:

•	  ruoantähteet, pilaantuneet 
ja kuivuneet elintarvikkeet, 
kalanperkeet

•	 kasvisten ja hedelmien kuoret 
ja tähteet marjojen ja sienten 
perkuujätteet

•	 kahvin- ja teenporot, teepussit, 
suodatinpaperit

•	 talouspaperi, lautasliinat, pahviset 
munakennot kukkamulta, 
huonekasvien osat

•	 puutarhajätteet
•	 kotieläinten häkkien siivousjätteet ja 

kissanhiekka

ELOpERÄIsEN JÄTTEEN LaJITTELULLa 
TEET EKOTEKOJa!

Keskimäärin kolmannes kotitaloutesi jätteistä 
on biojätettä. Kaatopaikalle jouduttuaan 
biojäte mätänee ja tuottaa metaania, 
voimakasta ja haitallista kasvihuonekaasua, 
joka aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. 
Biojäte on suurin hajuhaittojen aiheuttaja ja 
houkuttelee paikalle haittaeläimiä, mm. rottia 
ja lokkeja. 

Kompostissa ei biojätteen hajotessa synny 
metaania. Kun keräät erikseen taloutesi 
biojätteen ja toimitat sen yhteiskeräysastiaan 
tai kompostoit sen itse, teet ekoteon. 

Ei voi laittaa:

•	 muovisia ja muita maatumattomia 
pusseja, pakkauksia ja astioita

•	 pölyimuripusseja
•	 tupakantumppeja, tupakantuhkaa
•	 nahkaa
•	 nestemäistä jätettä

Pyri ostamaan elintarvikkeita vain tarvitsemasi 
määrä, ruoan päätyminen jätteeksi on 

merkittävä ympäristökysymys. 

Pakkaa biojäte paperipussiin. 
Käytä sanomalehdestä 

taiteltua pussia, paperista 
biojätepussia, ikkunatonta 

kirjekuorta, tyhjää 
jauhopussia tai vastaavaa 
paperipussia. ÄLÄ käytä 

muovipussia!
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Voi laittaa:

•	 pullonpalautukseen 
sopimattomat lasipullot

•	 purkit

LasI ON UUsIOKÄYTÖssÄ 
ERITTÄIN VaaTIVa HYÖTYJÄTE

•	 Epäpuhtaudet pilaavat raaka-
aineen ja kierrätys menettää 
merkitystään

•	 Suurimman haitan aiheuttaa 
posliini, yksi kahvikupin korva on jo 
suuri ongelma

•	 Esim. eristevillan valmistuksessa 
pieni posliinin palanen aiheuttaa 
kuidutuslaitteen tukkeutumisen ja 
aikaansaa kalliin seisokin.

Jos et siis ole täysin varma, kuuluuko 
jokin esine lasinkeräykseen vai 
ei, pienempi paha on hävittää se 
sekajätteen joukossa kuin laittaa lasin 
keräysastiaan.

Huuhtele lasipurkit ja pullot ennen 
keräysastiaan laittoa. Poista korkit, 
kannet ja kaulukset eli muovia ja 
metallia ei saa laittaa mukaan. 
Etikettejä ei tarvitse irrottaa. 
Metallikannet ja -korkit metallin 
keräykseen!

Lasi kuljetetaan Suomen Uusioaines 
Oy:lle 

www.suomenuusioaines.fi

Ei voi laittaa:

•	 posliinia, keramiikkaa, peililasia
•	 kahvikuppeja, lautasia
•	 kristallia
•	 metallivahvisteista lasia
•	 ikkunalasia tai autonlasia
•	 lamppuja
•	 laminoitua tai kuumuutta 

kestävää lasia
•	 muovia, metallia ja kiviä

LasI
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Metallia otetaan vastaan Hevossuon 
jäteasemalla veloituksetta, sen voit viedä 
myös suoraan romuliikkeeseen.

Kaikki eri metallit ja metalliseokset voi 
laittaa metallin keräykseen. Suomessa 
tuotetaan metallijätettä vuodessa n. 15 
kg/henkilö. Isommat metalliromut kuten 
polkupyörät, mopon ja auton rungot, 
kattopellit, metalliputket, maatalouskoneet 
ym. toimitetaan suoraan jäteasemalle tai 
romuliikkeeseen pois nurkkia rumentamasta! 

Ei voi laittaa:

•	 sähkö- ja elektroniikkaromua
•	 vaarallisia jätteitä

Voi laittaa:

•	 säilyketölkit ja metallipurkit
•	 alumiinivuoat ja –foliot sekä 

lämpökynttiläkupit ja maalipurkin 
kannet

•	 kruunu- ja kierrekorkit, kannet
•	 pantittomat tölkit
•	 metalliastiat, -pannut ja –kattilat
•	 esineet, joista yli 50% on 

metallia

METaLLI
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Voi laittaa:

•	 sanoma- ja aikakauslehdet
•	 mainokset
•	 kirjekuoret, myös ikkunalliset
•	 toimistopaperit, teippejä ja niittejä 

ei tarvitse poistaa
•	 puhelinluettelot
•	 kirjat, joista on poistettu kannet
•	 myös uusiopaperi ja värjätty 

paperi

Ei voi laittaa:

•	 muovia ja muovipakkauksia
•	 märkää tai likaista paperia
•	 munakennoja, pehmopaperia
•	 lahjapaperia
•	 keräyspaperi ei saa olla kasseissa 

tai laatikoissa
•	 pahvia tai kartonkia

VaRMaaN TUNNETKIN JO 
UUsIOpapERIN

Tuttuja uusiopaperituotteita ovat esimerkiksi 
kirjekuoret ja wc-paperi. Myös sanomalehdet 
painetaan usein uusiopaperille. Eniten 
jätepaperia, pahvia ja nestepakkauksia 
käytetään kuitenkin kartonkien 
valmistukseen.

Kaikesta jätepaperista ja kartongista 
saadaan Suomessa talteen noin 63%. 
Suomessa kerätään vuosittain 737 
000 tonnia keräyspaperia. Kotimaasta 
saatavat raaka-aineet eivät yksinään riitä 
Suomessa valmistettaviin uusiotuotteisiin, 
joten keräyspaperia tuodaan tänne mm. 
Saksasta. Keräystä voimme siis entisestään 
tehostaa.

Paperi kuljetetaan Paperinkeräys Oy:lle.

Lisätietoja paperinkeräyksestä:

www.paperinkeräys.fi

Isoista kirjamääristä ota yhteyttä 
jäteasemalle.

papERI
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KaRTONKI

Voi laittaa:

•	 aaltopahvia
•	 ruskeaa kartonkia ja voimapaperia
•	 ruskeat kirjekuoret ja paperikassit
•	 maito-, kerma- ja mehupurkit, 

myös alumiinivuoratut
•	 piimä-, jogurtti ja viinitölkit
•	 muro-, keksi ym. pahviset paketit
•	 sokeri- ja jauhopussit
•	 munakennot

Ei voi laittaa:

•	 muovia ja muovipakkauksia
•	 märkää ja likaista pahvia
•	 pehmopaperia
•	 lahjapaperia

Paperit ja pahvit kannattaa lajitella 
erikseen huolellisesti, jotta keräyksestä 
saataisiin mahdollisimman suuri hyöty.

Lisätietoja pahvinkeräyksestä:

www.paperinkeräys.fi

Nestepakkaukset tulee 
huuhtoa ja valuttaa 

kuiviksi. Ne kannattaa 
litistää toistensa 

sisään.
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sÄHKÖ- Ja ELEKTRONIIKKaROMU (sER)

Sähkö- ja elektroniikkaromua ovat 
pääperiaatteittain kaikki sellaiset 
laitteet, jotka toimivat verkkovirralla, 
paristoilla tai akulla:

•	 kylmälaitteet: jää- ja pakastinkaapit, 
pakastearkut

•	 kotitalouskoneet: mikroaaltouunit, 
pölynimurit, porakoneet, 
hiomakoneet jne.

•	 konttorikoneet: tietokoneiden 
keskusyksiköt ja näytöt, 
kopiokoneet, puhelimet, faksit

•	 viihde-elektroniikka: televisiot, 
videot, videokamerat, stereot, radiot

•	 paristokäyttöiset lelut

SE-laitteista peritään niiden 
myyntihinnan yhteydessä 
kierrätysmaksu. Näin ollen rikkinäiset 
laitteet saa tuoda keräyspisteisiin 
veloituksetta. Tällaisia pisteitä ovat 
Hevossuon jäteasema, Kuusakoski 
Oy, Rauman Seudun Ympäristöhuolto 
Oy ja Eurajoen Romu Oy.
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ENERGIaJÄTE 

Energiajäte on sekajätteestä lajiteltua 
jätettä, josta voimalaitoksessa 
polttamalla saadaan lämpöä ja 
sähköä. Energiajätteen keräyksellä on 
suora vaikutus ympäristökuormituksen 
vähenemiseen, sillä 
kaatopaikkajätteen määrä vähenee ja
energiaa tuotetaan kierrätetystä 
aineesta. Energiajätteeksi luetaan 
jäte, joka on lajiteltu sen syntypaikalla 
esimerkiksi kotitalouksissa ja 
teollisuudessa.

Energiajätteeksi sopivatkin monet 
materiaalit, joita ei enää muuten voi 
kierrättää, esimerkiksi lähes kaikki 
muovit (pussit, astiat, styrox yms.). 
Energiajätteeksi ei kuitenkaan kelpaa 
PVC-muovi (muovitunnus 03), sillä sen 
sisältämä kloori tuottaa palaessaan 
myrkyllisiä klooriyhdisteitä sekä 
aiheuttaa korroosiota voimalaitosten 
polttokattiloissa. PVC-muovia on muun 
muassa kansioissa, keinonahassa, 
kaapeleissa ja letkuissa.

Muovien kierrättäminen materiaalina 
on hankalaa, sillä muovilaatuja 
on useita ja kuluttajan on vaikea 
erottaa niitä toisistaan. Muovilla on 
kuitenkin hyvä lämpöarvo ja muihin 
polttoaineisiin yhdistettynä sitä 
voidaan käyttää energiatuotantoon. 

Hyödynnettäessä muovi energiana 
voidaan
vähentää ulkomaisen, 
uusiutumattoman energian 
kuten öljyn ja kivihiilen tuontia. 
Muovien polttamisessa muodostuu 
kuitenkin hiilidioksidi- ja muita 
kasvihuonekaasupäästöjä. Muovi 
luetaan fossiilisiin polttoaineisiin, 
koska sitä tuotetaan pääasiassa 
öljystä.

ENERGIaJÄTTEEN KERÄYs 
RaUMaLLa

Energiajätteen erilliskeräys 
alkaa vuoden 2014 aikana. 
Jätehuoltomääräyksissä on erikseen 
määrätty, mitkä kiinteistöt velvoitetaan 
keräämään energiajätettä. Vähintään 
viiden asunnon kiinteistössä tulee 
olla oma astia. Muut kiinteistöt voivat 
halutessaan liittyä energiajätteen 
erilliskeräykseen. Erilliskerätty 
energiajäte kuljetetaan Rauman 
kaupungin kilpailuttamaan 
vastaanottopaikkaan jossa se 
esimurskauksen jälkeen poltetaan.

ENERGIaJÄTTEEN LaJITTELU

Energiajätteen joukkoon Voi laittaa 

Muovit, joissa on kierrätysmerkki ja 
numerotunnus 1,2,4,5,6 tai 7

•	 tyhjät muovipullot, -astiat, 
-kanisterit, -sangot, tyhjät öljy- ja 
pakkausnestepullot,

•	 pesuainepullot
•	 muoviset pakkausalustat ja -kotelot, 

muovirasiat
•	 muovipussit ja –kassit, muovikelmut
•	 styrox

Kuitupohjaiset materiaalit

•	 kierrätyskelvoton paperi, pahvi, 
kartonki, kirjankannet

•	 märkäluja paperi, hylsyt, tyhjät 
betoni- ja laastipussit, jne. 

•	 puiset pienesineet, kuten 
leikkuulaudat

•	 tavalliset tapetit (ei kangas eikä 
muovi)

Energiajätteen joukkoon ei Voi laittaa

•	 PVC muovia, numerotunnus 3
•	 putket ja letkut , pakkausteippi
•	 mapit, muovitaskut, kontaktimuovi, 

piirtoheitinkalvot
•	 sähköjohdot, suojaputket, 

viemäriputket
•	 muovipressut ja –ritilät
•	 muovimatot
•	 biojätettä
•	 elintarvikejäämiä sisältäviä 

pakkauksia
•	 metallia, alumiinia sisältäviä 

materiaaleja
•	 painekyllästettyä puuta
•	 köysiä ja naruja
•	 uretaania, eristysvillaa
•	 gyproclevyjä, mineriittilevyjä
•	 lasikuitutapettia
•	 muita palamattomia materiaaleja 

(kuten lasi)
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VaaRaLLINEN JÄTE

Vaarallista jätettä on jäte, joka 
kemiallisen tai muun ominaisuutensa 
takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Yleisimpiä vaarallisia jätteitä:

•	 akut, akkunesteet, kytkin- ja 
jarrunesteet

•	 bensiini ja muut polttoaineet
•	 öljyt ja öljyiset jätteet 
•	 loisteputket, pienoisloistelamput ja 

elohopeamittarit
•	 lääkkeet
•	 liuotinaineet
•	 maalit, liimat ja lakat (paitsi täysin 

“kököksi” kuivuneet kaatopaikalle)
•	 voimakkaasti emäksiset pesuaineet
•	 vahvat hapot
•	 paristot (erityisesti ladattavat ja 

nappiparistot)
•	 kodin pienkoneiden akut
•	 kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
•	 painekyllästetty ja 

kreosoottikyllästetty puu

Vaarallisia jätteitä eivät ole:

•	 hehkulamput
•	 sulakkeet
•	 kopiokoneiden ja tulostimien 

värikasetit
•	 videonauhat ja disketit
•	 noki
•	 sekajäte

Vaaralliset jätteet on pidettävä erillään 
muista jätteistä sekä toisistaan, 
eikä erilaatuisia vaarallisia jätteitä 
saa sekoittaa keskenään. Toimita 
jätteet keräykseen mieluiten 
alkuperäispakkauksissaan, muussa 
tapauksessa merkitse selvästi, mitä 
pakkaus sisältää. Kotitalouksissa 
syntyvät vaaralliset jätteet toimitetaan 
Hevossuon jäteasemalle. 

Vaarallisten jätteiden vieminen 
asianmukaisiin keräyspaikkoihin 
on tärkeää terveydellisistä ja 
ympäristöllisistä syistä. Haitallisia 
aineita sisältäviä jätteitä ei saa 
joutua sekajäteastiaan, jotta käsittely 
saadaan turvalliseksi. 

ONGELMaJÄTTEEN UUsI NIMI ON VaaRaLLINEN JÄTE

Jos vaarallisia jätteitä joutuu luontoon, 
viemäriin tai kaatopaikalle, ne 
leviävät luonnon kiertokulkuun ja 
tulevat ennemmin tai myöhemmin 
vastaamme ruoassa, juomavedessä ja 
hengitysilmassa.

Räjähteet, hätäraketit 
ja ilotulitteet toimitetaan 

ostopaikkaan tai poliisille.

Lääkkeet ja 
elohopeakuumemittarit 

voi toimittaa 
apteekkiin.
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Renkaita ei saa laittaa sekajätteeseen mutta niitä voi 
tuoda Hevossuon jäteasemalle, sillä olemme yksi Suomen 
Rengaskierrätys Oy:n vastaanottopisteistä. Renkaat voi 
myös toimittaa auto- ja rengasliikkeisiin, Kuusakoski Oy:lle tai 
Eurajoen Romu Oy:lle. 

Liikkeillä on velvollisuus ottaa maksutta vastaan myymäänsä 
rengasmäärää vastaava määrä käytettyjä renkaita.  

Käytettyjä ja rouhittuja autonrenkaita käytetään hyödyksi 
monenlaisiin tarkoituksiin maan- ja tienrakennuksessa, 
energiantuotannossa sekä renkaiden pinnoittamisessa. 

Lisätietoja saat Suomen Rengaskierrätys Oy:ltä. 

www.rengaskierratys.fi

RENKaaT
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syttyvä

paineen 
alainen 
kaasu

Ympäristölle 
vaarallinen

RäjähtäväHaitallinen Myrkyllinen syövyttäväHapettava

Vakava 
terveysvaara

Palauta alkuperäisessä 
pakkauksessa!

VaaRaLLIsTEN JÄTTEIDEN MERKINNÄT
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YHTEYsTIETOJa

Hevossuon jäteasema

avoinna ma-pe 7:00 – 18:00

Hevossuontie 50, 26510 Rauma
puh. 02 823 5954
sähköposti:	hevossuo@rauma.fi

Vastaava jätehuoltoneuvoja 

Tarja Sillanpää, puh. 044 793 4487
sähköposti:	tarja.sillanpaa@rauma.fi

Jäteasiamies

Marika Räikkönen, puh. 02 834 4479
sähköposti:	marika.raikkonen@rauma.fi

Jätehuollon valvonta
Ympäristösuojelutarkastaja 

Raija Hakanen, puh. 050 380 4515
sähköposti:	raija.hakanen@rauma.fi

Rauman seudun jätehuoltolaitos

Nettisivut:	www.rauma.fi/jatehuolto
Postiosoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Jätehuoltolaitoksen johtaja

Seppo Heikintalo, puh. 02 834 4620
sähköposti:	seppo.heikintalo@rauma.fi

Käyttöpäällikkö 

Leena Sjögren
puh. 02 8343657, 044 793 3657
sähköposti:	leena.sjogren@rauma.fi

Maksut, muutokset ja liittymisasiat

Pirkko Suomela, puh. 02 834 3686,
040 8331060
sähköposti:	pirkko.suomela@rauma.fi
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TaVaRaT KIERTOON
  
  ILMOITa ILMaIsEKsI

http://www.rauma.fi/jatehuolto/


