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1. YLEISET VELVOITTEET
1 § Soveltamisala
Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä, sitovia jätehuoltomääräyksiä.
Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, ellei yksittäisessä määräyksessä toisin määrätä.
Sen lisäksi, mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty, noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä jätehuoltomääräyksiä.
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin.
Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla
kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.
Elinkeinotoiminnassa syntyvää, Rauman seudun jätehuoltolaitoksen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta jätettä nämä jätehuoltomääräykset koskevat siltä osin, kuin on tarpeen jätteestä
ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäisemiseksi sekä jätelainsäädännön vaatimusten
noudattamiseksi.
Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioiden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen.
Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella jätehuoltoviranomaisena toimii Rauman kaupungin tekninen valiokunta. Jätehuollon sekä näiden määräysten noudattamisen valvonnasta vastaavat jätelain mukaiset valvontaviranomaiset. Jätehuoltoviranomainen sekä valvontaviranomaiset
voivat antaa näitä jätehuoltomääräyksiä täydentäviä ohjeita ja määräyksiä.

2 § Määritelmät
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:
Asuinkiinteistöllä kaikkia kiinteistöjä, joilla on yöpymiseen ja oleskeluun soveltuvia rakennuksia
tai rakennus, kuten asuintalo, asuntola, loma-asunto, saunamökki tai pysyvästi sijoitettu asumiskäytössä oleva asuntovaunu tai -laiva.
Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja
muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.
Asumisessa syntyvällä lietteellä vakituisessa asunnossa, vapaa-ajanasunnossa, asuntolassa ja
muussa asumisessa syntyviä saostus- ja umpikaivolietteitä sekä pienpuhdistamoiden tai vastaavien käsittelyjärjestelmien lietteitä.
Biojätteellä asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa,
vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja
keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä.
Elintarvikejätteellä ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoantähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa
sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä.
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Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.
Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyödyntämistä varten erilliskerättävää jätettä.
Jäteasemalla Rauman kaupungin ylläpitämää valvottua pääasiassa kierrätettävien jätteiden tuontipaikkaa, jossa ei ole käsittelytoimintaa.
Jätehuollolla jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mukaan lukien tällaisen toiminnan tarkkailu ja seuranta sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta välittäjänä.
Jätehuoltorekisterillä jätelain 142 §:n mukaista alueellisten ELY-keskusten ylläpitämää rekisteriä,
johon hyväksytyt ammattimaista jätteen kuljetusta tai jätteen välitystä harjoittavat toiminnanharjoittajat on rekisteröity.
Jätehuoltoviranomaisella kunnalle kuuluvista jätelain mukaisista viranomaistehtävistä huolehtivaa toimielintä, Rauman kaupungin teknistä valiokuntaa.
Jätteen erilliskeräyksellä jätteen keräystä siten, että lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet pidetään toisistaan erillään uudelleenkäytön valmistelun, kierrätyksen, muun hyödyntämisen taikka
muun erityisen käsittelyn helpottamiseksi.
Jätteen haltijalla jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jonka hallussa jäte on.
Jätteen kuljettajalla sitä, joka vastaa jätteen kuljetuksesta.
Jätteen tuottajalla sitä, jonka toiminnasta syntyy jätettä tai jonka esikäsittely-, sekoittamis- tai
muun toiminnan tuloksena jätteen ominaisuudet tai koostumus muuttuvat.
Kartonkipakkauksilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua keräyskelpoista pahvia, kartonkia ja
voimapaperia kuten aaltopahvilaatikot, muro- ja keksipaketit, paperipussit, munakennot ja pizzalaatikot sekä nestepakkauskartonkia kuten maito- ja mehutölkit.
Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten muodostettua vastaanottopaikkaa,
jossa on yksi tai useampi jäteastia kunkin jätelajin lyhytaikaista varastointia ja kuljetusta varten.
Keräyspaperilla puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista paperia, kuten sanoma- ja aikakauslehtiä,
mainoksia ja toimistopaperia.
Kierrätyspisteellä Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tai tuottajan järjestämiä alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji. Kierrätyspisteillä ei kerätä polttokelpoista jätettä.
Kiinteistökohtaisella jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan kiinteistölle sijoitetusta keräyspisteestä tai kahden tai
useamman kiinteistön yhteiskeräyspisteestä.
Kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa.
Kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä,
joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa
Kompostorilla kompostointia varten tehtyä säiliötä, jonka sisällä kompostoidaan biojätettä tai kehikkoa tai vastaavaa, jossa kompostoidaan puutarhajätettä
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla jätteillä jätteitä, jotka jätelain nojalla kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin tai jotka käsitellään kunnan jätehuoltojärjestelmässä kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella.
Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta, jossa kunta vastaa jätteen kuljetuksen kilpailuttamisesta sekä järjestää kiinteistön haltijan tilauksesta jätteiden noudon kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asumisessa syntyvää
jätettä, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä
yhdyskuntajäte, sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.
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Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluvalla jätteellä elinkeinotoiminnan jätettä tai muuta kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuulumatonta
jätettä, jonka jätehuollon kunta järjestää jätelain 33 §:n perusteella.
Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jonka kautta
kunta huolehtii kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta sekä
jätteiden käsittelystä.
Lasipakkauksilla pantittomia ja korkittomia lasipulloja sekä kannettomia lasipurkkeja.
Metallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia kuten pantittomat tölkit ja purkit sekä muuta keräyskelpoista metallijätettä
Muovipakkausjätteellä käytöstä poistettuja, tyhjiä, puhtaita ja kuivia, pantittomia muovipakkauksia, jotka soveltuvat käytettävissä olevaan keräysjärjestelmään.
Polttokelpoisella jätteellä, ennen nimellä sekajäte, sellaista sekalaista yhdyskuntajätettä, joka
jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet.
Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia.
Rakennus- ja purkujätteellä rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausrakentamisessa ja purkamisessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä muissa rakennus- ja purkutoiminnoissa syntyvää jätettä.
Saostus- ja umpisäiliölietteellä talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuvaa lietettä.
Sähkö- ja elektroniikkaromulla (SER) mm. kylmälaitteita, kodinkoneita, ATK -laitteita, televisioita
ja monitoreja, pienelektroniikkaa, loisteputkia ja pienloistelamppuja.
Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista
vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen
lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen
renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.
Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus).
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, tekstiili- ja
biojäte sekä käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot, akut ja suurikokoiset esineet,
sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, ei
kuitenkaan saostus- ja umpisäiliölietettä.
Ympäristönsuojeluviranomaisella kunnalle kuuluvista ympäristönsuojelulain mukaisista viranomais- ja valvontatehtävistä huolehtivaa toimielintä, Rauman kaupungin ympäristö- ja lupalautakuntaa.

3 § Tavoite
Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.
Kaikkien toimijoiden ja jätteen tuottajien on kaikissa toimissaan pyrittävä ensisijaisesti vähentämään muodostuvan jätteen määrää ja sen haitallisuutta. Toissijaisesti jäte on valmisteltava uudelleen käyttöä varten tai se on kierrätettävä. Kun kierrättäminen ei ole mahdollista, jäte on pyrittävä
hyödyntämään esimerkiksi energiana. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen loppukäsittely eli käytännössä sijoittaminen kaatopaikalle. Tätä etusijajärjestystä noudatetaan siten, että saavutetaan kokonaisuuden kannalta paras lopputulos.
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2. KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään
Kiinteistöjen ja muiden jätteen tuottajien on jätelain velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja
noudatettava näitä jätehuoltomääräyksiä.
Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu liittymällä kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kuljetetaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistön keräyspaikasta 10 §:n mukaisiin Rauman seudun jätehuoltolaitoksen
osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Kiinteistön omistajan tai jätteen haltijan on luovutettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte kunnan järjestämään kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset jätteet toimitetaan tuottajan
järjestämiin vastaanottopaikkoihin.
Kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä ei saa luovuttaa Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tai tuottajan keräyksen lisäksi muille toimijoille tai muuhun paikkaan, eivätkä muut toimijat saa ottaa sitä
vastaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä.

5 § Elinkeinotoiminnan jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella
Kiinteistö tai muu jätteen tuottaja voi pyytää liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella. Toissijaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden osalta Rauman seudun jätehuoltolaitos tekee kiinteistön tai muun jätteen tuottajan kanssa jätelain edellyttämän määräaikaisen sopimuksen liittymisestä
kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä siitä, mitä palveluita kyseinen sopimus koskee. Edellytykset
kunnan toissijaisen vastuun täyttymiselle on määritelty jätelain 33 §:ssä.

6 § Liittyminen kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen
Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella kunnan vastuulla olevien jätteiden kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen järjestämisestä vastaa Rauman seudun jätehuoltolaitos.
Liittyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä Rauman seudun
jätehuoltolaitokselle ja ilmoittamalla liittymisestä. Kiinteistön haltija tilaa samalla kiinteistölle Rauman seudun jätehuoltolaitokselta näiden jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastioiden tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen.
Sovittuaan liittymisestä kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteiden keräyspaikan sekä hankkii siihen tarvittavat jäteastiat.

7 § Yhteisen jäteastian perustaminen
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä eli kimppa-asiakkuudesta.
Yhteisastiaa voidaan käyttää polttokelpoisen jätteen, biojätteen sekä erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen. Taajama-alueella yhteisen jäteastian tulee sijaita korkeintaan 1 km:n päässä kiinteistöiltä, haja-asutusalueilla yhteisen jäteastian tulee sijaita korkeintaan 5 kilometrin päässä kiinteistöiltä.
Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen Rauman seudun jätehuoltolaitokselle. Yhteisastian yhdyshenkilö, eli kimppaisäntä ilmoittaa yhteystietonsa, astian sijainnin, astian koon sekä jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysvälin. Kimppaisäntä vastaa astian käytöstä sekä ilmoittaa yhteisastiaa käyttävistä kiinteistöistä.
Yhteisastian käytöstä ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
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8 § Korttelikohtaiset järjestelmät
Alueilla, joissa on käytössä jätteiden korttelikohtainen keräysjärjestelmä/muu vastaava järjestelmä,
kiinteistöt liittyvät kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen
liittymällä korttelikohtaisen keräysjärjestelmän/muun vastaavan järjestelmän käyttäjäksi. Korttelikohtaiseen keräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen jäteastiana toimii yhteinen keräysastia.

9 § Kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden
kuljettaminen
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä
vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi
kierrätyspisteisiin on toimitettava Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaa kuljetuksen jätekuljetusrekisteriin kuuluvalta yritykseltä.

10 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamiin paikkoihin. Vastaanottopaikkoja kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin
kuuluville jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa, ovat Hevossuon jäteasema ja Rauman seudun jätehuoltolaitoksen ylläpitämät kierrätyspisteet. Tuottajavastuunalaiset
jätteet toimitetaan tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin.
Rauman seudun jätehuoltolaitoksen on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista tietoverkossa.
Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu paikan pitäjän antamien
ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.
Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto- tai
käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista tai joille on varattu vastaanottopaikassa oma jäteastia.
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumatonta jätettä.
Jätteiden poiskuljettaminen yleisiltä jätteen vastaanottopaikoilta on kielletty ilman toiminnanharjoittajan lupaa.

3. JÄTTEIDEN KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ
11 § Erikseen lajiteltavat jätelajit
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on
lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta.
Hyötyjätteet kerätään kullekin jätelajille tarkoitettuun kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, jos kiinteistö
kuuluu kyseisen jätelajin osalta kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kiinteistöjen on hankittava jäteastiat erilliskerättäville hyötyjätteille näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Mikäli kiinteistö ei kuulu kyseisen jätelajin osalta kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen piiriin, tulee
hyötyjätteet toimittaa Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaiset hyötyjätteet toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan. Pakkausjätteet
8

RAUMAN KAUPUNGIN SÄÄNNÖT
Rauman kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset

5 61 01

toimitetaan tuottajien järjestämään keräyspaikkaan tai Rauman seudun jätehuoltolaitoksen järjestämään tuottajien keräystä täydentävään keräyspaikkaan.

12 § Polttokelpoinen jäte
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvä muu kuin erilliskerätty hyötyjäte on laitettava kiinteistön polttokelpoisen jätteen jäteastiaan. Polttokelpoiselle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai
muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia.
Kaikilla kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään
polttokelpoiselle jätteelle tarkoitettu jäteastia näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti ja hyötyjätteet on toimitettava joko erilliskeräykseen tai kierrätyspisteille.
Pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja
pieniä PVC-esineitä, voi laittaa polttokelpoisen jätteen astiaan. Suuremmat palamatonta
ainetta olevat jätteet ja jäte-erät, kuten suuret määrät PVC-muovia, on toimitettava
Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamaan paikkaan.

13 § Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
Kiinteistöillä syntyvät jätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin
seuraavasti:
Biojäte, jos asuinkiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä on
ruoan valmistusta tai ruokala tai biojätettä syntyy muuten merkittäviä määriä (yli 50 kg/kk);
Kartonkipakkaukset, jos asuinkiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä kartonkipakkauksia poistetaan käytöstä vähintään 25 kg kuukaudessa;
Lasipakkaukset, jos asuinkiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä lasipakkauksia poistetaan käytöstä vähintään 50 kg kuukaudessa;
Metalli, jos asuinkiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä metallia poistetaan käytöstä vähintään 50 kg kuukaudessa;
Muovipakkaukset, jos asuinkiinteistöllä on vähintään 5 huoneistoa tai jos muulla kuin asuinkiinteistöllä muovipakkauksia poistetaan käytöstä vähintään 20 kg kuukaudessa;
Keräyspaperi, kuten jätelain 49§ ja 50§ määrittelevät.
Huoneistojen
lukumäärä

Polttokelpoinen jäte

1-4

x

5 tai enemmän

x

Biojäte

x

Kartonkipakkaukset

x

Metalli

x

Lasipakkaukset

x

Muovipakkaukset

x

Keräyspaperi
Kuten jätelain 49 § ja
50 § määrittävät
Kuten jätelain 49 § ja
50 § määrittävät

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite määräytyy samaa jätepistettä käyttävien kiinteistöjen yhteenlasketun huoneistojen lukumäärän mukaan.
Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä joissa biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä.
Kiinteistöt, joita edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voivat halutessaan liittyä alueella järjestettävään erilliskeräykseen.
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14 § Muut erikseen kerättävät jätteet
Tuottajavastuunalaiset jätteet (kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromu) on kerättävä
erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Pantilliset juomapakkaukset
on toimitettava niitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.
Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi näissä jätehuoltomääräyksissä erikseen luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.
Risut, oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamaan
vastaanottopaikkaan.
Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä rakennus- ja purkujäte lajitellaan jäteasetuksen mukaisesti.
Mikäli kiinteistön omistaja/haltija huolehtii itse rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä
jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Asumisessa syntyvästä sako- ja umpikaivolietteestä määrätään näiden jätehuoltomääräysten 8 luvussa.

4. OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN
15 § Kompostointi
Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava
ja ylläpidettävä niin, ettei sen käytöstä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai
ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa
muuta kuin kompostoituvaa jätettä.
Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorille
on nimettävä vastuuhenkilö, jos kyseessä on useamman kuin kolmen huoneiston tai kiinteistön
yhteinen kompostori. Vastuuhenkilön on pyydettäessä ilmoitettava viranomaiselle tiedot kiinteistöistä, jotka käyttävät yhteistä kompostoria.
Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostoria on
hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 33 §:ssä tarkoitettua
pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin
ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä ja jonka valumavesien
pääsy maahan on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti ja se on pidettävä
asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.
Puutarhajätettä saa kompostoida kompostorissa, kehikossa ja avoaumassa. Puutarhajätettä ei
saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.
Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava
Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamaan paikkaan.
Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen
kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen.
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Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen on kielletty. Paistorasvojen ja öljyjen sekä muun
rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

16 § Jätteen polttaminen ja hautaaminen
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä
määriä (kierrätykseen kelpaamatonta) paperia ja kartonkia.
Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja
oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia
olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.
Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.
Jätteen hautaaminen maahan on kielletty.
Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittu Ruokaviraston antaman ohjeistuksen mukaisesti.

17 § Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa
Omassa asumisessa syntyvän lajitellun ja puhtaan betoni-, tiili-, kaakeli-, posliini-, ja muun kiviainesjätteen sekä ylijäämämaa-aineksen kotitarvekäyttö omassa maarakentamisessa on sallittu.
Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien
maa-ainesten käyttöä.
Puhtaan puun polttamisessa syntyvää tuhkaa saa hyödyntää kohtuullisessa määrin omalla maalla
maanparannusaineena.
Muusta hyödyntämisestä on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteeseen
ryhtymistä.

5. JÄTEASTIAT
18 § Jäteastiatyypit
Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössä riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten.
Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian
suuria jäteastioita.
Kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää:
Käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun.
Vaihtolavasäiliöitä, joissa jätteet kuljetetaan peitettynä vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
Puristinsäiliöitä, jotka kuljetetaan jätteen vastaanottopaikalle tyhjennettäväksi.
Maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon ajoneuvossa olevalla
nosturilla.
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Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita
jäteastioita.
Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.
Rauman seudun jätehuoltolaitos voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin jäteastioiden käytön,
mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

19 § Jäteastioiden merkitseminen
Mikäli kiinteistöllä on useampia jäteastioita, niihin tulee selvästi merkitä kerättävän jätelajin nimi.
Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä näissä jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimikkeitä.
Jäteastia joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä jäteastian haltijan yhteystiedoilla, nimellä tai osoitteella. Jäteastioiden merkitsemisestä vastaa keräysvälineen
omistaja.

20 § Jäteastioiden täyttäminen
Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää
siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai
ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettävät keräysvälineet
saavat painaa enintään 60 kg ja käsin siirrettävät lisäsäkit saavat painaa enintään 20 kg. Jätteen
on tässäkin tapauksessa sovelluttava laatunsa, kokonsa ja määränsä puolesta kuljetettavaksi kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.
Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin jätteen haltijan on huolehdittava, että astiaan soveltumattomat jätteet poistetaan ja toimitetaan
asianmukaiseen paikkaan. Kiinteistön jätteille tarkoitettuun vastaanottopaikkaan tai jäteastioiden
läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään sellaista, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.
Jätteet tulee jäteastian likaantumisen ja ympäristön roskaantumisen välttämiseksi pakata ennen
niiden sijoittamista jäteastiaan. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. Jätteet on sijoitettava jäteastiaan siten, että koneellinen tyhjennys on aina mahdollista.
Biojätteen lajitteluohje tulee tarkistaa kulloinkin voimassa olevista Rauman seudun jätehuoltolaitoksen antamista ohjeista.
Kiinteistöjen jäteastioihin ei saa laittaa:
 Suurikokoisia jätteitä (esim. huonekalut)
 Palo- ja tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä, kuten kuumaa tuhkaa.
 Vaarallisia jätteitä,
 Lääkkeitä,
 Erityisjätteitä, kuten asbestia,
 Aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle,
 Aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista,
 Pakkaamattomia nestemäisiä jätteitä,
 Hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia,
 Suuria määriä rakennus- ja purkujätteitä,
 Suuria määriä puutarhajätettä tai risuja,
 Käymäläjätteitä, lietteitä,
 Moottoriajoneuvon renkaita,
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 Sähkö- ja elektroniikkaromua tai muuta erilliskerättävää hyötyjätettä.
Kauttaaltaan jäähtynyttä ja kytemätöntä tuhkaa ja nokea saa sijoittaa polttokelpoisen jätteen jäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna.

21 § Tyhjennysvälit
Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja.
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveyshaittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.
Jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavasti:
Jätelaji
Pisin tyhjennysväli
Pisin tyhjennysväli talvikesäaikana
aikana (marras –maaliskuu)
4 viikkoa
4 viikkoa
Polttokelpoinen jäte

Polttokelpoinen jäte, jos kiinteistölle on
myönnetty tyhjennysvälin pidennys
Biojäte
Biojäte, maahan upotetut säiliöt

12 viikkoa

12 viikkoa

1 viikkoa
6 viikkoa

2 viikkoa
6 viikkoa

Polttokelpoisen jätteen astian tyhjennysvälin pidentämisestä yli neljään viikkoon tehdään kirjallinen
hakemus jätehuoltoviranomaiselle. Pidemmän tyhjennysvälin myöntämisen edellytyksenä on, että
biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan kiinteistöllä asianmukaisessa kompostorissa.
Biojäteastian tyhjennysvälin pidennystä voi hakea jätehuoltoviranomaiselta. Pidennyksen edellytyksenä on, että pystytään osoittamaan, ettei pidemmästä tyhjennysvälistä ole haittaa ympäristölle.
Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen
vähimmäisvaatimus on kolme tyhjennystä kesässä. Saarissa sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen
osalta katsotaan riittäväksi, että jätehuolto on hoidettu veneilykauden ajan.
Erilliskerättyjen hyötyjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista polttokelpoisen jätteen joukkoon.

22 § Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen
Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä esimerkiksi lomamatkan vuoksi. Määräaikaisesta jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä sovitaan Rauman seudun jätehuoltolaitoksen kanssa.

23 § Kunnossapito ja pesu
Jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettava riittävän usein siten, ettei keräyksestä aiheudu
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteastian kunnossapidosta ja pesusta vastaa jätteen haltija.

6. JÄTTEEN KERÄYSPAIKAT
24 § Jäteastioiden sijoittaminen
Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden keräyspaikka, johon voidaan sijoittaa näiden jätehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita. Keräysvälineiden sijoituspaikan asianmukaisesta varustuksesta, kunnosta ja siisteydestä huolehtii kiinteistön haltija.
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Keräyspaikan sijoittamisessa kiinteistölle tulee ottaa huomioon pelastuslaki (379/2011) ja rakennusjärjestys. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä.
Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, jossa ei ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee tilan sisäänkäynnin olla suoraan
ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.
Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai
tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa.
Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.
Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on yksityistien pitäjällä vastuu
tien kunnossapidosta ja kestävyydestä. Tien tulee olla riittävän leveä (suositus 3,5m) ja kantava,
jotta jäteauton liikennöinti on mahdollista ilman tielle ja kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Jos
tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että jäteauto ajaa keräyspaikalle, siitä tulee ilmoittaa
kirjallisesti Rauman seudun jätehuoltolaitokselle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi ”Huoltoajo sallittu” tai ”Ei koske jäteautoa”. Tällöin vastuu mahdollisista tievaurioista on tienpitäjällä. Jäteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista. Yksityistien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkein,
esim. painorajoitus.
Mikäli kiinteistölle kulkeva tie on pieni tai huonokuntoinen, eikä kestä jäteauton painoa tai tien
päässä ei ole kääntöpaikkaa, tulee jäteastia sijoittaa isomman tien varteen, mistä jäteastian tyhjennys onnistuu ongelmitta.
Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja
turvallisesti enintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista.
Maahan upotetut jätesäiliöt ja jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten että
jäteautolla pääsee esteettä tyhjentämään astiat. Jäteautolle on oltava tasainen ja kovapohjainen
kuormauspaikka. Säiliöt on sijoitettava niin, että säiliön ympärille ja yläpuolelle jää riittävästi tilaa
tyhjentämiselle huomioiden räystäät, oksat, ilmakaapelit ym. Tyhjennysautolle tulee olla riittävä tila,
jotta auto pääsee sujuvasti tyhjennyspaikalle ja tyhjennys voidaan suorittaa vaivattomasti ja aiheuttamatta vaaraa ohikulkijoille tai ympäröiville rakenteille.

25 § Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen
Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian, on lukitus
järjestettävä siten että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä josta kuljettaja saa tyhjennyksen yhteydessä yleisavaimella avaimen jätehuoneeseen. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen.
Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

26 § Alueelliset kierrätyspisteet
Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset ovat voimassa sekä Rauman seudun jätehuoltolaitoksen että tuottajien kierrätyspisteillä.
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Alueelliselle keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten jätepisteellä on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle. Mikäli jäteastiat ovat täysiä, jätteet tulee toimittaa toiselle alueelliselle jätteiden keräyspaikalle tai Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tai tuottajan osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Kierrätyspisteestä vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikan ylläpidosta, puhdistamisesta ja
tyhjentämisestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista
tai roskaantumista. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

7. JÄTTEENKULJETUS
27 § Kuormaaminen
Jätteiden kuormaaminen on sallittu klo 6-22. Jätteiden kuormaamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.
Tilapäinen jätteiden kokoaminen suurempaan kuljetusvälineeseen on sallittu, jos kuljetusvälineen
tai jäteastian sijoittamiseen saadaan maanomistajan lupa. Kootut jätteet on kuljetettava pois välittömästi keräyksen päätyttyä. Jätteiden kokoamisesta ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristötai terveyshaittaa.

28 § Kuljettaminen
Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettävä siten, että jätteitä ei pääse kuljetuksen
aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä, pienikokoista tai nestemäistä jätettä on varmistuttava säiliön tiiveydestä.
Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään. Erilaatuiset jätelajit voidaan sekoittaa vain, jos sekoittaminen ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle.
Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuljetuksen aikana.
Jätteen luovuttajan, jätteen kuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta.

29 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen
Jätteen kuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt
tyhjennystiedot kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä. Tiedot on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle jätelain edellyttämän aikataulun mukaisesti. Luovutettavien tietojen
sisällöstä määrätään jäteasetuksen 26 §:ssä.
Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavassa muodossa.
Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonne edellä mainitut tiedot merkitään viipymättä luovuttamisen jälkeen.

30 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat
Jätteen kuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Vastaanotto- ja käsittelypaikoista on pidettävä listaa Rauman seudun jätehuoltolaitoksen kotisivuilla.
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Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava vastaanottopaikan ylläpitäjän antamia ohjeita. Erilaatuiset
jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin.
Vastaanotto- tai käsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole
vastaanottopaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen
jätelajin vastaanotto- tai käsittelypaikaksi.
Jätteiden vastaanottaminen voidaan keskeyttää poikkeuksellisesti erillisellä päätöksellä, jos jätteiden vastaanottamisen jatkuminen aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa yhdyskuntajätteen seassa sellaisia jätelajeja,
joille on järjestetty vastaanottopaikka muualle.

8. ASUMISESSA SYNTYVÄT LIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT LIETTEET
31 § Liittyminen asumisessa syntyvän lietteen kiinteistökohtaiseen kuljetukseen
Raumalla on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus lietteiden osalta. Asumisessa
syntyvän lietteen kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä jätteenkuljettajaan, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijan on
tehtävä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kiinteistön haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys
kuuluu jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. Asumisessa
syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet on toimitettava
kunnan osoittamiin vastaanottopaikkoihin tai käsiteltävä 33 § mukaisesti.

32 § Tyhjennysvälit
Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä liete on poistettava
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vuotuista
vähimmäisvelvoitetta useammin.
Pelkästään harmaavesilietteitä sisältävien saostussäiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein.
Vähimmäistyhjennysväliä on noudatettava, vaikka lietteen käsittely tapahtuisi omatoimisesti kiinteistöllä 33 § mukaisesti. Lietteen poistaminen lietepuhdistamosta omatoimisesti hyväksytään, jos
se laitteen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaan on mahdollista.
Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti,
vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.
Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä
tarvittaessa.
Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksistä, lietteenpoistosta ja tarkastuksista.
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33 § Lietteen omatoiminen käsittely
Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia tähän pykälään sisällettyjä
tilanteita.
Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä ja siinä tapahtuvista muutoksista on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi kieltää lietteen omatoimisen käsittelyn.
Jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä
peltoon.
Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla
Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava voimassaolevaa lainsäädäntöä.
Harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida kiinteistöllä, mikäli kiinteistön vedenkäyttö on vähäistä.
Pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa järjestelmässä syntyvän kiinteän ylijäämälietteen voi
kompostoida kiinteistöllä 15 §:n mukaisesti, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen eikä lietteen omatoiminen käsittely ja kompostointi kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai
terveydelle.
Fosforinpostokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 15 § mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pellolla.

9. ROSKAANTUMISEN EHKÄISEMINEN
34 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös
jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäinen.
Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.
Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden
tai tapahtuman kokoonkutsujaa.
Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täyttyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa
jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä.
Yleisötilaisuuksissa tulee muusta yhdyskuntajätteestä lajitella ja kerätä erikseen omiin jäteastioihinsa hyötykäyttöön soveltuvat jätteet näiden jätehuoltomääräysten 13 §:ssä jätteen arvioituun
määrään perustuvin edellytyksin.

35 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
Jätteen sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla on kielletty.
Jäteastian ylläpitäjän on huolehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä.

10.

VAARALLISET JÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET
36 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.
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Kiinteistöllä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottopaikkoihin vähintään kerran vuodessa.
Vaarallisia jätteitä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.
Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava Rauman
seudun jätehuoltolaitoksen niille järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajanvastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottopaikan järjestämisestä Rauman seudun jätehuoltolaitoksen kanssa tai muuhun Rauman seudun jätehuoltolaitoksen osoittamaan paikkaan.
Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa
syntyvä vaarallinen jäte on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.
Suurten vaarallisen jätteen erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.
Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä.
Vaarallinen jäte on pakattava alkuperäispakkaukseensa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

37 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöllä
Muilla kuin omakotikiinteistöillä järjestettävän vaarallisen jätteen keräämisen tulee tapahtua erillisessä lukitussa tai valvotussa tilassa tai vaarallinen jäte tulee kerätä sellaisiin kaappeihin ja astioihin, joista sitä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.
Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.
Asbestijäte on kerättävä tiiviisti suljettaviin, umpinaisiin, merkittyihin säiliöihin tai pakkauksiin. Asbestia sisältävät jätteet tulee toimittaa niille varattuihin vastaanottopaikkoihin. Asbestijätettä ei saa
sekoittaa muihin jätteisiin.
Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

38 § Erityisjätteet ja terveydenhuollon vaaralliset jätteet
Erityisjäte on pidettävä erillään ja pakattava lujiin UN-hyväksyttyihin ja tiivisti suljettuihin astioihin.
Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.
Terveydenhuollon erityisjäte on pakattava ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi mitä pakkaus sisältää.
Tunnistettavaa biologista jätettä ja tartuntavaarallista jätettä ei saa haudata vaan se on toimitettava
polttoon tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11.

MUUT MÄÄRÄYKSET
39 § Tiedottaminen

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys-, ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava
jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.
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40 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä
Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen näiden jätehuoltomääräysten noudattamisesta.
Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä,
aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

41 § Voimaantulo
Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 ja 92 § nojalla ja perustuen 23 § ja
43§:ssä säädettyihin oikeuksiin ja velvoitteisiin. Rauman tekninen valiokunta on hyväksynyt jätehuoltomääräykset 25.05.2021 ja ne ovat voimassa Rauman kaupungin alueella.
Nämä jätehuoltomääräykset kumoavat edelliset 1.11.2013 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset.

42 § Siirtymäsäännökset
Kiinteistöllä syntyvien hyötyjätteiden erilliskeräys on järjestettävä 13 §:n mukaisesti 01.06.2022 alkaen.
Näiden määräysten 7 §:ssä määriteltyä yhteisten jäteastioiden sijaintia kiinteistöön nähden sovelletaan määräysten voimaan tullessa jo olemassa oleviin yhteisiin jäteastioihin silloin, kun niihin liitetään uusia kiinteistöjä, tai kun yhteisen jäteastian tai siihen liittyneen kiinteistön käyttö tai muut olosuhteet muuttuvat.
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