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1. Yleistä 
 
 

Kunnan on voimassa olevan jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän 
jätteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa 
hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely. Laissa on 
nimenomainen säännös siitä, että kunta voi siirtää jätehuollon toteuttamiseen liittyviä 
tehtäviä kuntien tätä tarkoitusta varten perustamalle ja kuntien yhdessä omistamalle 
yhtiölle. 
 
Kunnan vastuulla olevan jätteen kuljetusjärjestelmä voi olla joko kunnan järjestämä 
eli kilpailuttama taikka kunnan niin päättäessä kiinteistönhaltijan tilaama eli sama kuin 
vanhan jätelain mukainen sopimusperusteinen jätteenkuljetus. 
 
Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen osakaskuntia ovat Rauma ja Eurajoki. 
Yhteinen asukaspohja on n. 45 900 asukasta. 
 
Raumalla kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestää Rauman seudun 
jätehuoltolaitos. Eurajoki on antanut jätehuollon järjestämistehtävän Porin kaupungille 
ja Porin seudun jätelautakunta toimii Eurajoen jätehuoltoviranomaisena. Rauman 
jätehuoltoviranomainen on Rauman tekninen lautakunta. Raumalla on kunnan 
järjestämä jätteenkuljetus ja Eurajoella on kiinteistönhaltijan tilaama jätteenkuljetus.  
Jätehuoltolaitos on Rauman kaupunginhallituksen alainen kunnallinen liikelaitos. 
 
Jätehuoltolaitoksella on oma 7 jäseninen johtokunta, Raumalta on 6 jäsentä ja 
Eurajoelta 1 jäsen. 
 
Laitoksen henkilökunnassa tapahtui vuoden 2016 aikana isoja muutoksia. 
Taloussihteerin vakanssi siirrettiin keskusviraston talouspalveluyksikköön ja 
jätehuoltoasiamiehen toimi, josta puolet työajasta oli jätelaitokselle, lakkautettiin. 
Jätelaitokselle perustettiin toimistosihteerin vakanssi. Jätelaitoksella oli 
loppuvuodesta myös määräaikainen osa-aikainen projektityöntekijä 
aluejäteastiajärjestelmästä luopumista suunnittelemassa. Muutosten jälkeen 
jätelaitoksen henkilökunta koostuu seitsemästä vakituisesta täysiaikaisesta 
työntekijästä ja yhdestä määräaikaisesta osa-aikaisesta projektityöntekijästä 
 
Rauman seudun jätehuoltolaitoksen päätehtävänä on järjestää Rauman kaupungille  
jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluva jätehuolto ja ylläpitää Hevossuon 
jäteasemaa. Tähän tehtävään kuuluu toimialueen yhdyskuntajätteiden vastaanotto, 
huolehtiminen niiden käsittelystä ja loppusijoituksesta sekä vastaanotettujen jätteiden 
hyödyntämisen ja kierrätyksen kehittäminen. 
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2. Jätteiden keräys ja kuljetus 

 
 

Rauman kaupungin alueella on kaupungin järjestämä jätteenkuljetus. Toistaiseksi 
kaupungin järjestämänä on toteutettu sekajätteen, biojätteen ja vuoden 2014 alusta 
alkaen myös energiajätteen keräys ja kuljetus sekä jätelaitoksen ylläpitämien alue- ja 
hyötyjätepisteiden sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen hyötyjätteiden keräys ja 
kuljetus. 
 
Kaupungin alueella on 16 hyötyjätepistettä ja 14 aluejätepistettä. Hyötyjätepisteissä 
kerättiin vaihtelevasti lasia, metallia, kartonkia, paperia ja vaatetta. Paperinkeräys 
hoidetaan tuottajanvastuulla, samoin järjestöt tyhjentävät omat vaatekeräyssäiliönsä.  
 
 
 

Järjestetty jätteenkuljetus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

              

Kerätty biojäte (tonnia) 801 802 806 912 941 1 101 

Kerätty kaatopaikkajäte (tonnia) 7 629 7 585 7 626 7 626 6 514 7 935 

Kerätty energiajäte (tonnia)       629 763 718 

              

Jäteastiatyhjennykset (kpl)             

  Biojäte 30 106 30 940 30 132 30 541 30 623 32 637 

  Kaatopaikkajäte 247 764 258 043 252 320 235 648 225 460 219 481 

  Energiajäte       26 228 34 974 35016 

Yhteensä 277 870 288 983 282 452 292 417 291 057 287 134 

Päivässä 1 069 1 111 1 086 1 125 1 119 1 104 

              

Kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen 
asiakkaat             

  Biojäte 586 596 604 618 633 680 

  Kaatopaikkajäte 8 831 8 905 9 024 9 163 9 035 9 635 

  Energiajäte       842 856 900 

Yhteensä 9 417 9 501 9 628 10 623 10 524 11 215 

              

Aluejätepisteet (kpl) 14 14 14 14 14 14 

Aluejätepisteiden käyttäjät             

  Vakinaiset asunnot (kpl) 68 64 67 60 60 61 

  Vapaa-ajan asunnot (kpl) 1 054 1 067 1 039 1 053 1 049 1 078 

              

Hyötyjätepisteet 13 13 15 16 16 16 

              

Järjestetyn jätteenkuljetuksen laskut (kpl) 38 020 38 218 38 641 40 353 38 790 39 936 

 *Ei sisällä kaupungin omia kiinteistöjä ja alueita 
 

  
 

    

  jotka hoidetaan veloituksen suoraan kirjanpitotileiltä.         
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2.1 Yhdyskuntajätteet 

 
Jäteasemalle vastaanotettujen loppusijoitettavien jätteiden määrä on laskenut. 
Vuonna 2016 loppusijoitettavia jätteitä oli yhteensä enää  967,18 tonnia. 
Kuljetusyritykset eivät ole edelleenkään tuoneet Hevossuolle kaikkia kunnan 
vastuulle kuuluvia jätteitä, mm. kotitalouksien remonttijätteitä on viety muualle. 
Eurajoen alueelta kerätty sekalainen yhdyskuntajäte on suurimmaksi osaksi 
palautunut Hevossuon vastaanottoon paitsi energiajätteen osalta. Jätemäärää on 
myös pienentänyt erikseen kerätyn energiajätteen vieminen suoraan Rauman 
Biovoimalle ja hallissa erikseen lajiteltu energiajäte. Kokonaisjätemäärä on pysynyt 
viime vuoden tasolla. 
 
 

 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Yhdyskuntajäte 12 284,56   13 311,64   11 575,36   9 499,83     8 044,57     1 378,99     634,88         

Rakennusjäte 1 227,98     918,82         713,11         638,39         659,08         478,58         138,58         

Betoni-, tiili- ja 

laattajäte (yli 150 

mm) 223,72         34,66           84,38           337,96         328,02         35,90           21,28           

Kantoja, juuria, 

rakennusjätettä, 

maata ym. 210,08         90,80           119,17         92,80           198,54         189,50         8,38             

Erityis- ja riskijäte 99,10           80,00           91,64           57,62           78,52           116,80         3,86             

Asbesti 263,07         219,20         229,68         92,28           138,52         140,46         131,50         

Liete 625,04         585,10         595,40         71,00           34,48           10,56           10,12           

Teollisuusjäte 30,62           81,10           67,72           56,58           84,32           36,62           18,58           

Lajittelematon 

kuorma (yli 30 % 

hyödynnettävää) 60,44           61,30           10,16           45,60           26,84           -                

15 024,61   15 382,62   13 486,62   10 892,06   9 592,89     2 387,41     967,18          
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2.2 Energiahyötykäyttö 

 
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kerätty yhdyskuntajäte on vuoden 2016 
alusta alkaen toimitettu jätevoimalaan Vaasaan. Erilliskerätty energiajäte (717,82 t), 
jäteasemalla vastaanotettu energiajäte (427,72 t) ja siirtokuormaushallissa erikseen 
lajiteltu energiajäte (260,98 t)  on toimitettu Rauman Biovoimalle. Biojätteen määrä on 
kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna ja sitä erilliskerättiin nyt 1101,24 t. Biojäte 
toimitettiin Uuteenkaupunkiin Biolinja Oy:lle. Yhteensä näitä jätteitä oli 10 600,27 t. 
Näiden jätteiden vastaanotosta jätelaitos maksaa vastaanottajalle korvauksen. 
Vastaanottajat on valittu tarjouskilpailun perusteella. 

 
 

 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Yhdyskuntajäte 

jätevoimalaan -                -                -                -                -                6 821,97     8 092,53     

Biojäte 820,39         801,68         801,98         806,82         913,89         941,16         1 101,24     

Energiajäte 315,02         355,16         341,68         348,84         979,80         1 274,10     1 406,50     

1 135,41     1 156,84     1 143,66     1 155,66     1 893,69     9 037,23     10 600,27    
 
 

2.3 Hyödynnettävät jätteet 

 
 

Hyödynnettäväksi toimitettiin metallia, lasia, pahvia, paperia, haketta, kestopuuta, 
SER:a, rasvalietettä ja renkaita. Uuden kipsilevykeräyksen määrä oli 87,78 t. 
Erikseen kerättyä tasolasia ja kattohuopaa ei vielä ehditty toimittaa 
jatkohyödyntämiseen. Jäteomenat, hyödynnettiin biokaasulaitoksella.  
Asunto-osakeyhtiöissä hyötyjätteiden keräys on tehty kiinteistön haltijan tilaamana ja 
mm. pakkauslasi on mennyt suoraan tuottajayhteisön vastaanottoon eikä ole tullut 
enää jäteasemalle. 
Näistä jätteistä jätelaitos maksaa lasin, kipsilevyn ja rasvalietteen sekä jäteomenien 
vastaanottajalle.. Puhdas puuhake meni energiakäyttöön, mutta siitä saadaan 
tarjouskilpailun perusteella rahallinen korvaus.  
 
Yhteensä hyödynnettäväksi toimitettiin 4 684,07 t. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SER 133,40         146,98         151,42         145,66         150,14         174,94         167,84         

Metalli 366,94         380,00         358,30         408,38         405,22         522,26         566,46         

Paperi ja pahvi 38,24           48,95           65,94           217,40         331,40         195,85         169,28         

Lasi 97,62           137,00         229,06         162,52         184,96         136,72         70,98            

Hake 2 677,80     3 271,89     3 313,75     3 405,98     2 987,40     3 165,60     3 305,34      

Kestopuu 54,28           51,70           122,32         116,56         148,24         164,94         208,68         

Rasvaliete -                229,14         162,06         66,80           36,38           30,78           60,60            

Renkaat -                -                -                -                34,44           24,10           21,61            

Kipsilevyt 87,78            

Omenalava -                -                7,94             17,46           20,98           15,30           25,50            

3 368,28     4 265,66     4 410,79     4 540,76     4 299,16     4 430,49     4 684,07       
 
 
 

2.4 Hyödynnetty omassa toiminnassa 

 
Haravointijätettä kertyi vuodessa yhteensä vähän yli 1341 t ja se siirrettiin 
kompostoitumaan jätealueen verhoilumateriaaliksi. Lievästi pilaantuneita maita 
otettiin välikerroksiin yhteensä 12 381,60 tonnia ja betonimurskaa kaatopaikan 
kulkutien rakentamiseen 1 220,36 t. 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

haravointijäte 640,30         690,20         790,20         814,11         1 341,16      

betonimurska -                12 496,50   1 715,59     1 700,14     1 013,46     1 049,83     1 220,36      

lievästi pilaantunut välikerroksiin921,60         454,76         209,70         2 415,62     1 210,90     7 446,13     12 381,60    

hyvälaatuinen reunojen verhoiluun5 652,02     4 982,01     5 416,60     9 625,21     1 998,95     2 555,97     1 906,86      

6 573,62     17 933,27   7 982,19     14 431,17   5 013,51     11 866,04   16 849,98     
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2.5 Vaaralliset jätteet 
 
 

Vaarallisten jätteiden määrässä on nouseva suunta. Vuoden aikana järjestettiin kaksi 
kaksipäiväistä ns. mobiilikeräystä. Vaarallisten jätteiden vastaanottaja kilpailutettiin 
vuonna 2015. Määrät taulukossa tonneina.  
 
 

JÄTELAJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aerosolijäte 0,22 0,36 0,48 0,47 0,83 1,08 1,24 

Jäteöljy 17,70 21,40 10,50 9,40 2,09 16,60 29,00 

Vesiöljyseos 0,80 0,00 6,99 0,95 6,58 1,38 4,00 

Maalit 18,17 22,16 25,26 34,05 37,94 37,50 49,11 

Liuottimet 3,24 2,57 3,73 3,90 5,19 4,88 4,99 

Kiinteä 
öljypitoinen jäte 2,78 2,30 2,45 3,27 3,03 4,26 4,36 

Loisteputket 1,84 2,40 1,14 2,98 2,77 2,73 0,32 

Lääkkeet 2,4 2,39 3,13 3,64 4,06 3,37 4,16 

Elohopeapitoinen 
jäte 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,06 0,03 

Pistävä ja viiltävä 
jäte 0,19 0,18 0,43 0,48 0,53 0,74 0,78 

Torjunta-aineet 0,43 0,48 0,70 0,89 1,57 1,07 1,79 

Hapot 0,21 0,05 0,02 0,00 0,00 0,73 0,17 

Emäkset 0,03 0,04 0,08 0,46 0,38 1,13 0,43 

Jarru- ja 
pakkasneste 1,34 2,07 1,36 1,88 1,82 2,23 2,98 

Paristot 2,92 2,13 2,96 2,96 4,31 3,70 3,80 

Kehiteneste 0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,04 0,00 

Ammoniakki 0,03 0,00 0,00 0,08 0,00   0,00 

Laboratorioon, 
tuntematon jäte 0,33 0,42 1,01 0,91 0,83 0,92 1,51 

Lyijyakut 13,36 17,44 16,80 17,47 20,13 13,77 19,68 

PCB-pitoinen öljy   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Kiinniteneste 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00   0,00 

Ammoniakki-
pitoinen öljyseos 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00   0,15 

Ei PCB:tä 
sisältävä kiinteä 
jäte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,30 

Erillissyöttöä 
vaativa jäte 
(hartsi) 0,00 0,20 0,00 0,00 0,03 0,18 0,17 

Syanidipitoinen 
jäte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Yhteensä 66,06 76,62 77,62 83,82 92,09 96,37 128,97 

 



9 
 

 
3 Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 
 
 

Rauman seudun jätehuoltolaitoksen keräämät jätteet käsiteltiin seuraavasti. 
 
 

Jätelaji  käsittely- / hyödyntämispaikka 
 

sekajäte kilpailutettu West Energy Oy / kaatopaikka 
biojäte kilpailutettu Biolinja Oy 
energiajäte kilpailutettu Rauman Biovoima Oy 
   

vaaralliset jätteet kilpailutettu Lassila&Tikanoja Oyj 

 lyijyakut tuottajavastuu Eurajoen Romu Oy/ Suomen 
Akkukeräys Oy 

SER tuottajavastuu ERP Finland Oy 

 energiasäästölamput  Elker Oy / Ekokem 

metalli kilpailutettu Eurajoen Romu Oy 
paperi tuottajavastuu  Paperinkeräys Oy 
pahvi, kartonki tuottajavastuu  
pakkauslasi tuottajavastuu  
tasolasi sopimus Suomen Uusioaines Oy 

hake kilpailutettu Veikko Lehti Oy / Adven Oy 
kestopuu sopimus Demolite Oy 
rasvaliete sopimus Prosessivesi Oy 
renkaat tuottajavastuu/sopimus Suomen Rengaskierrätys Oy 

 
 
 

Kaikesta vastaanotetuista jätteistä hyödyntämisaste on seuraava. Vaarallisten 
jätteiden osuus on 0,4 % (kaavion kohta Muu käsittely).   
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Kuva 1. Kuormantarkastusteline siirtokuormaushallin edustalla pian valmiina. 
 
4 Ympäristö 
 
 

Rauman seudun jätehuoltolaitokselle on tehty pienimuotoinen Ympäristökäsikirja 
omaan käyttöön. Toiminnot on järjestetty ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.  
 
Ympäristöluvassa on määritelty kaatopaikkavesien- ja kaatopaikkakaasun käsittely 
sekä valvonta, tarkkailu ja raportointi. Hevossuon jäteasemalla on käytössä 
tarkkailuohjelma, jonka Lounais-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt 11.12.2008 
(Dnro LOS-2003-Y-546-111). Tarkkailuohjelmaan kuuluu kaatopaikkavesien, 
kaatopaikkakaasun ja jätetäytön tarkkailu. Ympäristölupaehtojen päivittämisen 
yhteydessä Hevossuolle hyväksytään uusi tarkkailuohjelma. 
 
 

4.1 Kaatopaikkavesien hallinta ja vesientarkkailu 

Kaatopaikan vanhan täyttöalueen pohjarakenteet eivät täytä tavanomaisen jätteen 
kaatopaikan pohjan rakennevaatimuksia. Jätetäytön maapohjan turvekerroksen alla 
on kuitenkin savea, jonka vedenläpäisevyys on pieni. Lisäksi jätetäyttöalue on 
kallioiden ja tiiviin moreenin rajaama painanteen omainen alue, joka rajoittaa 
suotovesien leviämistä ympäristöön.  
 
Vanhan täyttöalueen suotovedet on kerätty ympärysojituksella. Ympärysojat on 
salaojitettu, ja salaojat on johdettu laajennusalueelta tasausaltaaseen laskevan 
viemärilinjan kokoojakaivoon. Ympärysojat johtavat jätetäyttöalueelta tulevat vedet 
idästä länteen kaakkoiskulmassa olevan kallioharjanteen muodostaman 
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vedenjakajan molemmin puolin. Pintakerrosten päältä tulevat ulkopuoliset puhtaat 
pintavedet ohjataan niskaojilla ja patopenkereillä keräilyjärjestelmän ohi.  
 
Kaatopaikan ensimmäiseen laajennusosaan eli nykyiseen täyttöaltaaseen on 
rakennettu tiiviit, tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjan tiivistysvaatimuksia 
vastaavat pohjarakenteet ja vesien keräysjärjestelmät.  
 
Kaatopaikalta johdetut pinta- ja suotovedet kerätään tasausaltaaseen. 
Tasausaltaasta kaatopaikkavesi johdetaan Rauman kaupungin viemäriverkostoon ja 
edelleen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.  
 
Jätevedenpuhdistamolle johdettavia vesiä tarkkaillaan tasausaltaasta. Vesinäytteistä 
tehdään normaalitarkkailussa 15 määritystä ja laajassa analyysissä 25 määritystä. 
Jätevedenpuhdistamolle johdettavan jäteveden määrää seurataan pumppaamon 
jälkeen asennetulla jatkuvatoimisella virtausmittarilla. 
 

Jäteveden puhdistamolle johdetut kaatopaikkavedet 

     
Vuosi Määrä (m3) 

 

Jätevesien määrän vähenemiseen on 
vaikuttanut 

- kaatopaikka-alueen täyttöpinta-alan 
supistuminen, luiskia on esipeitetty 
ja sadevesi ei pääse läpi niin 
suurelta alalta. 

- Vuoden sademäärä oli myös 
pienempi, 80 % pitkän aikavälin 
keskimääräisestä sademäärästä kun 
se edellisenä vuonna oli 110 %. 

- Vanhan täyttöalueen pään 
peittäminen loppuun, jolloin 
ulkopuoliset vedet voitiin johtaa ohi 

2010 40 593  

2011 30 166 
 2012 59 902 
 2013 37 056 
 2014 31 157 
 2015 50 182 
 

2016 28 500 
  

 
Vesinäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa kevään, kesän ja syksyn aikana. Laajat 
analyysiohjelmat toteutetaan kolmen vuoden välein kevään ja syksyn näytteenoton 
yhteydessä. 
 
Alueen pintavesiä tarkkaillaan kaatopaikan lähialueella sijaitsevissa neljässä 
pisteessä: oja kaatopaikan luoteispuolella (P1), Hevossuonoja tasausaltaan jälkeen 
(P2), Hevossuonoja kaatopaikan eteläpuolella (P3) ja Hevossuonoja kaatopaikan 
pohjoispuolella (P4). Pintavesinäytteistä tehdään normaalitarkkailussa 16 määritystä 
ja laajassa analyysissä 24 määritystä. Ojapisteiden virtaamat mitataan näytteenoton 
yhteydessä kuormituksen laskemista varten. 
 
Alueen pohjavesiä tarkkaillaan neljästä pohjavesiputkesta: kaatopaikan itäpuoli 
(HP1), kaatopaikan luoteispuoli (HP2), kaatopaikan eteläpuoli (HP3), kaatopaikan 
pohjoispuoli (HP4). Pohjavesinäytteistä tehdään normaalitarkkailussa 17 määritystä 
ja laajassa analyysissä 24 määritystä. Pohjavesinäyte otetaan pumppaamalla. Ennen 
näytteenottoa mitataan pohjaveden pinnankorkeus. 
 
Näytteenotot ja analyysit sekä raportit on tehnyt Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys. Tulokset lähetetään joka mittauskerrasta 
valvontaviranomaisille sekä kerran vuodessa laadittava seuranta- ja tarkkailuraportti 
toimitetaan valvontaviranomaisille kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
(erillinen KVVY:n ympäristölaboratorion raportti, ei liitteenä) 
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4.2 Kaatopaikkakaasujen hallinta ja kaatopaikkakaasun tarkkailu 

Vanhaan jätetäyttöön on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä sulkemisurakan 
yhteydessä. Kaasu käsitellään soihtupolttomenetelmällä. Kaasun hyötykäyttöä on 
suunniteltu, mutta nykyisellä sähkönhinnalla siitä ei ole saatu kannattavaa. 
   
Kaasun keräys on toteutettu ennen sulkemistöiden aloittamista porattujen 
pystykaivojen (5 kpl) sekä sulkemistöiden yhteydessä jätetäyttöön asennettujen 
pintakeräyskaivojen (5 kpl) ja näihin liitettyjen vaakasalaojien avulla. Jokaisesta 
kaivosta lähtee alipaineella toimiva imukeräyslinja kaatopaikka-alueen länsipuolella 
sijaitsevaan vedenerotus- ja venttiiliyksikköön, josta kaasu kulkeutuu edelleen 
kokoojaputken kautta viereiseen kaasun imu- ja polttoyksikköön. Soihtupolttimessa 
kaasu palaa yli 1000 ºC -lämpötilassa. Soihtupoltin täyttää voimassa olevat 
turvallisuus- ja päästömääräykset.  
 
Kaasunkäsittelyjärjestelmän toteutuksessa on noudatettu maakaasuasetusta ja 
standardeja, paineastialakia, -asetusta ja päätöksiä sekä räjähdysvaarallisista tiloista 
annettuja määräyksiä.  
 
Kaatopaikkakaasun koostumusta (metaani (CH4), hiilidioksidi (CO2) ja happi (O2)) 
tarkkaillaan polttoyksikön toiminnan seurannan yhteydessä. Jätelaitoksella on 
sopimus Sarlin Oy:n kanssa biokaasulaitoksen huollosta ja seurannasta.  
 
 
 
 

4.3 Haju- ja pölypäästöt  
 
Jätepenkereen päästöihin vaikuttaa etupäässä biohajoavan jätteen määrä täytössä. 
Hevossuolle tuleva sekajäte on vuoden 2015 alusta alkaen siirtokuormattu ja 
toimitettu jätevoimalaan, joten kaatopaikalle ei enää juurikaan mene päästöjä 
aiheuttavaa jätettä. Päästöt aiheutuvat aikaisemmin kaatopaikalle sijoitetuista 
jätteistä. 
  
Orgaaninen aines ja biohajoava jäte muodostavat kaatopaikkakaasuja, jotka 
aiheuttavat hajuhaittoja. Myös suotovesi voi aiheuttaa hajuhaittoja.  
 
Hevossuon jäteasemalla ei ole voimakasta hajuhaittaa. Hajuhaittaa on nyt jonkin 
verran paikallisesti siirtokuormaushallissa. Jätehallin tulevan yhdyskuntajätteen 
kiertonopeus on hyvä, hallista lähtee viikoittain 4-5- kuormaa jätevoimalaan. 
 
Pölypäästöjä syntyy tuulen ja jätetäytön kuivumisen myötä sekä puunmurskauksen 
yhteydessä.  
 
 
 

4.4 Ympäristön roskaantuminen 

Siirtokuormaushallin käyttöönotto on vähentänyt ympäristön roskaantumista. 
Ympäristöön ei juurikaan leviä roskia, kun lähes kaikki jätteet lajitellaan ja 
kuormataan hallissa. Pienjäteasemalta voi asiakkaalta päästä tuulen mukana 
ympäristöön jotain jätteitä, mutta roskaantuminen on hyvin pientä. Kaatopaikka-
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alueen ympärille on rakennettu tuuliaitoja roskien leviämisen estämiseksi. 
Jäteaseman lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti.  
 
 

4.5 Haittaeläimet 

Siirtokuormaushallin käyttöönoton jälkeen haittaeläimet (lokit ja rotat) ovat lähes 
hävinneet kaatopaikka-alueelta. Siirtokuormaushallissa esiintyy jonkin verran rottia, 
joiden torjuntaan on käytetty ulkopuolista palvelun tarjoajaa Anticimex Oy:tä. 
 
 

4.6 Melu 

Jäteasemalta aiheutuva melu syntyy pääasiassa autoliikenteestä ja hallissa 
tapahtuvasta lajittelusta ja jätteiden kuormauksesta. Lisäksi melua aiheutuu erilaisista 
kunnossapitotöistä ja risu- ja puujätteen, betonin sekä huonekalujen murskauksesta. 
Jäteasemalla syntyvän melun voimakkuus vastaa normaalia teollisuusalueen 
melutasoa.  Melu rajoittuu jäteaseman aukioloaikaan, joka on maanantaista 
perjantaihin klo 7–18. Jäteaseman ympäristössä on kivimurskaamo, moottorirata, 
ampumarata ja Suiklansuon teollisuusjätteen kaatopaikka, joiden toiminta osaltaan 
aiheuttaa melua. Jäteaseman melusta ei ole valitettu. 
 
 

4.7 Maisemahaitta 

Hevossuon kaatopaikka-alue sijaitsee alueella, jolla ei ole erityistä maisemallista 
merkitystä. Jäteaseman ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta ja jäteasemalle ei 
ole suoraa näköyhteyttä asutuksesta. Yleisiltä teiltä ei ole myöskään näköyhteyttä 
kaatopaikalle.  
 
 

4.8 Terveyshaittojen ehkäisy 

Asianmukaisesti rakennettuna ja hoidettuna kaatopaikka ei aiheuta terveyshaittaa 
ympäristön asukkaille. Jäteaseman toiminta voi sen sijaan aiheuttaa terveyshaittoja 
henkilökunnalle. Asianmukaisilla suojapuvuilla, -jalkineilla ja -käsineillä ehkäistään 
terveyshaittoja. Jäteaseman kentällä työskentelevä henkilökunta käyttää 
henkilökohtaisia työvaatteita, turvakenkiä ja suojakäsineitä.  
 
Muiden henkilöiden altistuminen estetään rajoittamalla sivullisten kulkua ja oleskelua 
alueella. Ulkopuolisten ei ole sallittua tulla alueelle jäteaseman aukioloaikojen 
ulkopuolella. Tämän vuoksi alueen sisääntulo- ja kaatopaikka-alue on osittain aidattu. 
Asiakkaita ei myöskään päästetä vaarallisen jätteen varastoon ilman henkilökunnan 
valvontaa. 
  
Liikenneturvallisuus on parantunut uuden kiertotien valmistumisen myötä, raskas 
liikenne kulkee nyt enimmäkseen ohi pientuojien vastaanoton. Liikenneturvallisuutta 
on parannettu myös opastamalla ja valvomalla jätteen tuojia ja urakoitsijoita. Ennen 
jäteaseman porttia alkaa 30 km/h nopeusrajoitus. 
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5 INVESTOINNIT JA RAKENTAMINEN 
 

 
Vuoden 2016 aikana päällystettiin risukenttä ja lisättiin siirtokuormaushallin pihan 
päällystystä. Kipsilevyn vastaanottoloosiin tehtiin katto ja uusittiin koko jäteaseman 
sähköpääkeskus. Lisäksi rakennettiin uudelleen tasausaltaasta pumppaamolle 
johtava viemäri. Jätelaitoksen käytössä oleva pakettiauto vaihdettiin uuteen autoon.  
 
 

6 JÄTEASEMAN HOITO 
 
 

6.1 Kaatopaikka-alueen hoito ja valvonta 

Hevossuon jäteasema on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7-18. 
 
Hevossuon jäteaseman päivittäisen toiminnan ohjaa vastaava jätehuoltoneuvoja. 
Ympäristöluvan mukainen vastaava hoitaja on käyttöpäällikkö. 
 
Kaatopaikalla noudatetaan jätehuoltoviranomaisten ohjeita muun muassa siitä, että 
kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan ympäristöluvassa alueelle sijoitettavaksi 
hyväksyttyjä jätteitä, kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä on tehty tarvittaessa 
kaatopaikkakelpoisuustestit, jäteasemaa hoidetaan, käytetään ja tarkkaillaan 
asianmukaisella tavalla sekä että jäteasemaa koskevat asiakirjat, kartat ja 
piirustukset ovat ajan tasalla. Poikkeavista tapahtumista pidetään kirjaa ja 
jäteaseman ympäristö pidetään siistinä. 

 
Kaatopaikka-alueen jätetäyttöä seurataan säännöllisesti. Jäteaseman 
vaakaohjelmasta selviää kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä ja laatu sekä 
tuontiaika. Täytön etenemistä ja painumia tarkkaillaan säännöllisesti silmämääräisillä 
tarkasteluilla. Painumien seurantaa jatketaan myös pintaeristyksen rakentamisen 
jälkeen. Muodostuneet painumat korjataan täytemaalla kerran vuodessa. 
Kaatopaikka-alueen kartoitus tehdään myös kerran vuodessa.  
 
Kaatopaikkakonepalvelut on ostettu ulkopuoliselta urakoitsijalta Moiski Oy:ltä. 
 
Jätetäyttö oli vuoden 2016 lopulla korkeudessa +27- 28. Pohja on keskimäärin 
tasossa +19 ja valmiin peitetyn kaatopaikan korkeus saa olla + 32. Tästä on 2 metriä 
rakennekerroksia, joten jätetäyttö voi maksimissaan nousta tasoon + 30. 
Ympäristölupaehtojen päivityksessä on haettu muutosta siten, että jätetäytön 
maksimikorkeus olisi +33 ja kaatopaikan +35. 
 

 
 
Vuonna 2016 oli esillä seuraavat jätteen perusmäärittelyt tai 
kaatopaikkakelpoisuudet: 
 

Rauman telakka 6.6.2016 maa-ainesjäte 

Hensto Oy 16.8.2016 hiekkapuhallushiekka 

Forlogistics Oy 15.9.2016 hiekkapuhallushiekka 

Rolls Royce Oy 15.9.2016 hiekkapuhallushiekka 

Karhuvalu 19.10.2016 hiekkapuhallushiekka 

Hevossuon öljynerotusaltaat 16.11.2016 pilaantunut maa-aines 

Rauman jätevedenpuhdistamo 7.12.2016 hiekkapesurin hiekka 
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6.2 Tarkastukset, poikkeamatilanteet ja muu toiminta sekä muutokset  

Aluehallintovirasto piti maaliskuussa jäteasemalla työsuojelutarkastuksen. 
Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita rakenteissa tai toiminnoissa. 
Työterveyshuolto teki jäteasemalla työpaikkaselvityksen siirtokuormaushallin osalta. 
 
Ympäristölupaehtojen päivityshakemus jätettiin kesällä 2015 ja siitä annettuihin 
lausuntoihin annettiin vastine vuoden 2016 lopulla. Aluehallintoviraston mukaan 
lupapäätös saadaan kevään 2017 aikana. 
 
Muutoksia toimintaan ja muu toiminta: 
 
1. Vuoden vaihteessa astui voimaan pakkausten täysi tuottajavastuu, jolloin 

pakkausten keräysvelvoite siirtyi kunnilta pakkausten tuottajille. Keräysvastuu on 
tähän saakka ollut kunnilla ja nyt se siirtyi pakattuja tuotteita markkinoille tuoville 
yrityksille, eli kaupalle ja teollisuudelle. Tämä aiheutti muutoksia jätelaitoksen 
ylläpitämillä hyötyjätepisteillä niillä alueilla, joilla tuottajayhteisö RINKI järjesti 
oman keräyksen. Näissä pisteissä lopetettiin kartonki- ja lasipakkausten keräys. 
Haja-asutusalueen pisteillä jätelaitos järjestää täydentävää keräystä ja ne 
säilyivät ennallaan. 
 

2. Alkuvuodesta tehtiin päätös, että jätelaitos tekee suunnitelman 
aluejäteastiajärjestelmästä luopumiseksi vuoden 2017 aikana. Suunnitelma 
saatiin lähes valmiiksi ja sen mukaan aluejäteastiajärjestelmästä voidaan luopua 
alkuvuodesta 2017. 

 
3. Vaarallisten jätteiden keräyksessä järjestettiin kaksi kaksipäiväistä ns. 

mobiilikeräystä. Keräyspäivistä toinen oli lauantai ja tämä lisäsikin kerättyjen 
vaarallisten jätteiden määrää. Lääkejätteiden keräystä muutettiin siten, että 
jätteiden vastaanottaja hakee ne nyt suoraan apteekista. Aikaisemmin jätelaitos 
keräsi lääkejätteen ja se toimitettiin käsittelijälle Hevossuon jäteasemalta. Uusi 
käytäntö lisää turvallisuutta ja työntekijöiden aika vapautui muihin tehtäviin 
jäteasemalla. 

 
4. Jäteasemalla alettiin kerätä erikseen kipsilevyjä, tasolasia ja kattohuopaa. Ne 

toimitetaan erikseen niiden hyödyntäjille. 
 
5. Sohvat ja nojatuolit yms. huonekalut murskataan muutaman kerran vuodessa ja 

jäte menee jätevoimalaan. 
 
6. Käynnistettiin hankintamenettely pyytämällä osallistumishakemuksia jäteaseman 

alueelle perustettavan ns. maa-ainespankin toimijan löytämiseksi. 
Osallistumispyynnön mukaisesti valittiin kolme toimijaa, joiden kanssa jatketaan 
neuvottelumenettelyä vuoden 2017 puolella. 

 
7. Rauman Seudun Jätehuoltolaitos on kilpailuttanut syntypaikkalajitellun sekalaisen 

(polttokelpoisen) yhdyskuntajätteen hyödyntämisen yhteisvastuullisena 
hankintarenkaan osapuolena. Ratkaisut löytyivät lyhyelle kaudelle v. 2015-2017 
ja pitkästä kaudesta v. 2018-2043 tehtiin hankintapäätökset syksyllä 2014. Pitkän 
kauden hankintapäätökset kumottiin markkinaoikeudessa ja hankintamenettelyä 
tutkitaan tällä hetkellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa hankintarenkaan 
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valituksen pohjalta. Päätös KHO:sta pitkän kauden hankintamenettelyn osalta 
saadaan vuoden 2017 alussa. Hankintarengas on valmistellut horisontaalista 
yhteistoimintasopimusta Westenergyn omistajajätelaitosten (Lakeuden Etappi Oy, 
Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy) kanssa. Yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena 
on sopia kaksisuuntaisista jätteen hyödyntämisen yhteistoimintapalveluista 
vuoden 2026 loppuun saakka. Yhteistoimintasopimusta täydennetään 
lisäasiakirjoilla, joissa täsmennetään sopimuksen kohteena olevaa palvelua ja 
sen tuottamisen ehtoja. Ensimmäinen lisäasiakirja kattaa jätteen 
energiahyödyntämispalvelun Mustasaaressa sijaitsevassa Westenergy Oy Ab:n 
jätteenpolttolaitoksessa sopimuskaudella 2.1.2018–31.12.2019. 

 
8. Johtokunta teki päätöksen vahingonkorvausmenettelyn käynnistämisestä sen 

johdosta, että kuljetusyritys on vienyt jätettä muualle kuin kunnan järjestämään 
vastaanottoon. Asian käsittely yrityksen kanssa on vielä keskeneräinen. 

 
9. Taloussihteeri jäi eläkkeelle ja pois töistä toukokuussa. Hänen tehtävänsä jaettiin 

usealle eri henkilölle. Laskutukseen liittyvä asiakaspalvelu ja laskuvalmistelu 
jäivät jäteasemalle ja sitä varten perustettiin toimistosihteerin vakanssi. 
Varsinainen laskutus kuten taloussihteerin vakanssikin siirtyivät keskusvirastoon 
perustettuun talouspalveluyksikköön ja talous- sekä hallintoasiat siirtyivät teknisen 
viraston hallintoon. Jätehuoltoviranomaisen (=tekninen lautakunta) 
valmistelutehtävät jakaantuivat usealle eri henkilölle. Muutokset eivät ehtineet 
vielä vakiintua ja aiheuttivat jossain määrin epäselvyyttä. 

 
 

 
 

7 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 

Epävarmuustekijänä on useamman vuoden ajan ollut kiristyvän jätelainsäädännön 
mukanaan tuomat vaatimukset. Se miten jatkossa pystytään tuottamaan 
kohtuuhintaiset jätehuoltopalvelut, on huolen aiheena muillakin jäteyhtiöillä ja se 
osaltaan lisää yhteistyöntarvetta. Lounais-Suomen jätelaitokset ovat joutuneet 
turvautumaan erillisiin lyhyempi aikaisiin ja huomattavan paljon hintavampiin 
ratkaisuihin jätteen hyödyntämispalvelujen hankkimisessa, koska pitkän aikavälin 
ratkaisu on valituksen vuoksi yhä vailla lopullista päätöstä. Tästä tulee merkittävät 
lisäkustannukset, jotka asiakkaat joutuvat jätemaksuissaan maksamaan. 
  
 
Jätelaissa on eritelty kunnan vastuulla oleva jätehuolto. Kunnalla on oikeus periä 
maksua järjestämästään jätehuollosta ja kaikki jätehuollon kustannukset tulee kattaa 
jätemaksutuloilla. Eurajoen kunnan alueelta kerätty sekalainen yhdyskuntajäte on 
alkuvuoden jälkeen jo suurimmaksi osaksi tullut Hevossuon jäteasemalle. Erikseen 
kerätty energiajäte ei sen sijaan edelleenkään tule jätelaitoksen järjestämään 
vastaanottoon. Myös muita kunnan vastuulla olevia yhdyskuntajätteitä, mm. 
kotitalouksien remonttijätteitä on ohjautunut muualle Hevossuon jäteaseman sijasta. 
Kuljetusyritykset, jotka siirtolavoja asukkaille toimittavat, eivät juurikaan ole näitä 
jätteitä jäteasemalle tuoneet. Tästä on tehty valvontapyyntö viranomaisille jo vuonna 
2015, mutta asia ei ole korjaantunut.  Ohivienti vaikeuttaa kunnan lakisääteistä 
jätehuollon järjestämisvelvollisuutta, koska jätelaitoksen tulot eivät toteudu arvioidusti. 
Tämä aiheuttaa perittävien maksujen korottamista ja vaikeuttaa kunnan vastuulle 
kuuluvan jätehuollon järjestämistä. 
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Toiminnan riskejä ovat kaatopaikan rakenteiden kestävyys mm. painumista vastaan. 
Jätetäyttö tiivistyy koko ajan ja esim. kaasunkeräysputkistot voivat vaurioitua. Myös 
vesien kerääminen ja johtaminen on helposti haavoittuva osa-alue. 
 
 
 
 

 
 
Kuva 2. Vaarallisten jätteiden keräyskierroksen satoa toukokuulta. 
 



 
 
RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLAITOS             Jätehuoltolaitoksen johtaja (Seppo 
Jätehuollon tiimi 12.2016 Heikintalo)  
 
 
Talouspalveluyksikkö  
laskutukset 
muistitositteet, tilioikaisut 
 
 
 

Toimistosihteeri (Sini Aalto) 
viranomaistehtävien valmistelua 
jätteenkuljetusrekisteri, tilastointi 
ostolaskujen käsittely 
laskutusasiakaspalvelu 
asiakasrekisterin ylläpito 
 

Vastaava jätehuoltoneuvoja  (Tarja  
Sillanpää) 
neuvonta 
suunnittelu, kehittämistehtävät 
jätteiden vastaanotto, siirtokuljetukset 
työjärjestelyt ja -johto, aamupalaverit 
työsuojeluun liittyviä tehtäviä, ts-asiamies 
osa viranomaiselle valmisteltavista 
 
 

 
Käyttöpäällikkö (Leena Sjögren) 
työnantajan vastuulla olevat asiat 
kuljetukset, käsittely 
rakennuttaminen 
asioiden valmistelu 
osa viranomaiselle valmisteltavista 
johtokunnan sihteeri 
vastaava hoitaja 

 
Autovaa’anhoitaja (Kaisa Österlund) 
autovaaka, tilastot 
asiakaspalvelu 
veroilmoitukset 
vaarallisten jätteiden mobiilikeräys 
murskaukset 
 

 
Autovaa’anhoitaja (Anni Suutari)  
autovaaka, tilastot 
asiakaspalvelu 
sijainen Sinille 
nettisivut 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tevin hallinto: 
pöytäkirjat ja esityslistat 
talousarvio, ta-raportit 
ennakkokirjaukset 
päätökset, diariointi 
kokouspalkkiot 

 
 
Kuormantarkastaja  
(Marko Malmros)  
vaarallisten jätteiden varasto 
pienjäteasema 
puunkäsittely 
kunnossapito, jätealueen tiet 

 
 
Jäteasemanhoitaja (Mika Laine) 
koneet, autot 
rakennukset 
pumppaamot, altaat 
kaasupoltin 
kunnossapito 
kierrätyspisteet 

 


