
    

  
  
    

 
 

JÄTTEIDEN KULJETUS RAUMALLA 
 
Kaupunki on tehnyt keskitetysti polttokelpoisen jätteen (ent. 
sekajäte) kuljetussopimuksen RTK Palvelu Oy:n kanssa. 
Sopimus on voimassa 31.3.2021 asti. 
 
Kaikkien kiinteistöjen pitää kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin, 
myös lomarakennusten 
• kiinteistöt voivat sopimuksesta käyttää yhteisiä jäteastioita 

ns. kimppa-astioita naapurien tai tiekunnan kanssa 
 
Liittyminen, muutos, kimppa-astiat 
Liittymisen, muutoksen, lopetuksen tai kimppa-astiailmoituksen 
voi tehdä 
• joko jätehuoltolaitoksen toimistoon p. 040 833 1060 

jatehuollonlaskutus@rauma.fi 
• tai täyttämällä lomakkeen, joita saa kaupungintalolta 

yhteispalvelupiste Pyyrmanista, sen voi myös tulostaa 
jätehuollon nettisivuilta www.rauma.fi/jatehuolto 

 
 
MITEN RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 
TULEE OTTAA HUOMIOON? 
 
Jäteastia 
• siihen saa laittaa polttokelpoista jätettä (ent. sekajäte), josta 

on poistettu hyödynnettävä jäte (lasi, metalli, paperi, 
kartonki, muovipakkaukset) 

• sen tulee olla tiivis ja ehjä, lisäksi siinä on oltava pyörät ja 
tartuntakahvat 

• jätesäkkiteline ei ole sallittu keräysväline 
• irtosäkeissä voi tilapäisesti jättää kuljetettavaksi ylimääräiset 

jätteet maksua vastaan 
• pölyävät jätteet, tuhka tms. on pakattava tiiviisti niin, ettei se 

tyhjennyksen yhteydessä leviä ympäristöön 
• käsin siirrettävän jäteastian enimmäispaino on 60 kg 
• ylipainavat astiat voidaan jättää tyhjentämättä, mikäli 

jäteastia on vaarassa mennä rikki  
• mikäli jäteastiaa ei käytetä voimassa olevien 

jätehuoltomääräysten mukaan, on jätehuoltolaitoksella 
oikeus periä kuljetusmaksu kaksinkertaisena 

 
Jäteastiaan ei kuulu 
• palo- ja räjähdysvaaralliset jätteet 
• nestemäiset jätteet 
• vaaralliset jätteet 
• käymäläjätteet 
• hiekoitushiekka tai maa-ainekset 
• isot ja raskaat esineet 
• sähkö- ja elektroniikkaromu 
 
Keräyspaikka 
• jäteautolla on esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän 

jäteastiasta 
• alueet ja väylät ovat sellaisia, että keräysvälineitä voidaan 

joustavasti ja esteettömästi siirtää (lumen luonti ja 
kulkuväylien hiekoitus) 

• pohjan tulee olla tasainen 
• jäteastia ei saa jäätyä kiinni alustaan 
 

 
 
 
 
 
 
Tyhjennysväli 
• jäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla 

tyhjennysvälillä (1, 2 tai 4 viikkoa) 
• 8 tai 12 viikon tyhjennysvälin voi saada hakemuksesta, 

mikäli jätemäärä on vähäinen ja biojäte kompostoidaan 
asianmukaisessa kompostorissa 

• lomakkeita voi tulostaa jätehuollon nettisivuilta 
• hakemus tyhjennysvälin pidentämisestä lähetetään 

jätehuoltoviranomaiselle 
           

Tyhjennyspäivä 
• tyhjennyspäivä on pääsääntöisesti tietty viikonpäivä, 

tyhjennyspäivä voi poikkeuksellisesti muuttua, jos viikolle 
sattuu arkipyhiä, kuljetuskalusto rikkoutuu tai sattuu muu 
ennalta arvaamaton tilanne 

• tilapäisistä tyhjennyspäivän muutoksista ei yleensä 
tiedoteta, joten jäteastia kannattaa pitää vakituisesti 
samassa paikassa. 

 
Jätemaksu 
• laskutusjakso on 3 kuukautta. 
• maksu peritään siitä huolimatta, että astia on noudettaessa 

kokonaan tai osittain tyhjä tai että astia jää tyhjentämättä 
sen takia, että se on liian painavaksi täytetty, rikkinäinen, 
liian kaukana tai kulku astialle estynyt tai väylä 
kulkukelvoton liukkauden tms. syyn takia 

 
Huomautukset jätteenkuljetuksesta 

tehdään välittömästi jätehuoltolaitokselle  
p. 040 833 1060 tai  
RTK Palvelu Oy:n asiakaspalveluun  
p. 029 029 3090  
 

Yhteystiedot 
• Hevossuon jäteasema 

p. 02 834 5954, ma-pe klo 7-18 
hevossuo@rauma.fi 

• Asiakaspalvelu 
jatehuollonlaskutus@rauma.fi 
p. 040 833 1060 

• Vt. käyttöpäällikkö Tarja Sillanpää 
p. 044 793 4487 
tarja.sillanpaa@rauma.fi 

 
MUOVIPAKKAUSJÄTE 
omakotitalot voivat halutessaan liittyä muovipakkausjätteen 
erilliskeräyksen piiriin ottamalla yhteyttä jätehuoltolaitoksen 
toimistoon 
p. 040 833 1060 
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