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 RAUMAN SEUDUN JÄTEHUOLTOLAITOS  

 
 
Jätehuoltomääräykset 

 
Jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säädöksiä, jotka sitovat kaikkia alueen 
asukkaita. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai 
terveyshaittaa. Määräykset koskevat mm. jätehuollon järjestämistä, jätehuoltoon liittymistä ja 
jätteiden pakkaamista, kuljettamista, kierrättämistä ja hävittämistä. Tässä tiivistelmässä on 
kerrottu keskeisimmistä kotitalouksien jätehuoltoon vaikuttavista määräyksistä. Voimassa olevat 
jätehuoltomääräykset kokonaisuudessaan pääset lukemaan Rauman seudun jätehuoltolaitoksen 
nettisivuilta. Määräykset on antanut Rauman kaupungin tekninen valiokunta, joka toimii Rauman 
kaupungin jätehuoltoviranomaisena. 
 

 
 
 
 

Rauman seudun 
jätehuoltolaitos

Jätehuollon käytännön tehtävät 
kuten jätteiden keräys, 

vastaanotto, hyödyntäminen ja 
käsittely, jäteneuvonta ja 

tiedottaminen

Jätehuoltoviranomainen 
(tekninen valiokunta)

Jätehuoltomääräykset, 
jätetaksa, poikkeamispäätökset 
ja jätteenkuljetusten seuranta

ELY- keskus ja 
ympäristönsuojeluviran-

omainen
Jätehuoltomääräysten 

noudattamisen valvonta, 
ilmoitus- ja lupa-asiat

Kuva 1 Jätehuollon vastuut 
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Jätehuollon tavoitteet 
Jätehuollon tavoitteena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuoltoa ohjaa etusijajärjestys. 
Ensisijaisesti on pyrittävä vähentämään jätteen syntymistä. Jos jätettä syntyy, se on pyrittävä 
ohjaamaan uudelleenkäyttöön. Ellei uudelleenkäyttöön ohjaaminen ole mahdollista, tulee jäte 
ensisijaisesti kierrättää materiaalina ja toissijaisesti hyödyntää energiana. Kaatopaikalle jäte 
voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista ja jäte 
täyttää kaatopaikkakelpoisuuden ehdot. 

 

  

Kuva 2 Jätehuollon etusijajärjestys 

  

1. Vähennä jätettä ja kulutusta

2. Käytä uudelleen

3. Kierrätys ja lajittelu

4. 
Hyödyntäminen 

energiana

5. Loppu-
sijoitus
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Jätehuoltojärjestelmään liittyminen 
  

Jätteenkuljetukseen liittyminen  
Jätelaki velvoittaa liittämään kaikki asuin- ja 
vapaa-ajankiinteistöt jätehuoltoon. Kunnan 
jätehuoltojärjestelmään liitytään hankkimalla 
kiinteistölle polttokelpoisen jätteen (ent. sekajäte) 
astia ja ottamalla yhteyttä Rauman seudun 
jätehuoltolaitokseen.  

Vapaa-ajan asunnon jätehuolto 
Vapaa-ajan asuntoja koskevat samat jätehuoltomääräykset kuin vakituisiakin asuntoja. Kiinteistökohtaiseen 
jätteenkuljetukseen kuuluvien vapaa-ajan kiinteistöjen vähimmäisvaatimus on kolme tyhjennystä kesässä. 
Jätehuoltolaitoksen kimppa-astiat ovat kesäajan jätehuoltomaksun maksavien asiakkaiden käytössä huhti-
marraskuussa. Saarissa sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuolto on järjestetty venelaitureiden 
yhteyteen ja nämä jäteastiat ovat käytössä veneilykauden ajan. Myös saarikiinteistöiltä peritään jätetaksan 
mukainen kesäajan jätehuoltomaksu. 

Kimppa-astiat  
Kaksi tai useampi lähekkäin sijaitseva kiinteistö voi 
sopia yhteisen jäteastian käytöstä. Etäisyysrajat 
kimppa-astian käytölle ovat taajama-alueella 1 km 
ja haja-asutusalueella 5 km. Yhteisastian käytöstä 
ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen 
Rauman seudun jätehuoltolaitokselle. Yhteisastian 
yhdyshenkilö, eli kimppaisäntä ilmoittaa 
jätehuoltolaitokselle tarvittavat tiedot. Kimppaisäntä 
vastaa astian käytöstä sekä ilmoittaa yhteisastiaa 
käyttävistä kiinteistöistä. Kimppaisäntä saa 
tyhjennyksistä laskun ja kimppalaiset sopivat 
laskun maksusta haluamallaan tavalla. 
Yhteisastian käytöstä ei saa aiheutua 
roskaantumista tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle.

  

Jätehuollon asiakaspalvelu: 
jatehuollonlaskutus@rauma.fi 

puh. 040 833 1060 
 

Kimpasta tarvittavat tiedot: 
• kimppa-astian yhteyshenkilö 
• kerättävä jätelaji 
• jäteastian/-astioiden sijainti, 
koko, 
määrä sekä tyhjennysvälit 
• osakkaana olevien kiinteistöjen 
osoitteet 
• käyttäjien nimet 
 

mailto:jatehuollonlaskutus@rauma.fi
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Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöillä 

 
Taulukko 1 Jätteiden lajitteluvaatimukset 

Huoneistojen 
lukumäärä Polttokelpoinen 

jäte Biojäte Kartonki-
pakkaukset Metalli Lasi-

pakkaukset Muovi-
pakkaukset Keräys-

paperi 
1-4 x      Kuten 

jätelain 49 
§ ja 50 § 
määrittävät 

5 tai 
enemmän x x x x x x Kuten 

jätelain 49 
§ ja 50 § 
määrittävät 

 

 

Omakotitalo tai alle  
viiden asunnon taloyhtiö 

 

 

 

 

 

 

 

Taloyhtiö, jossa asuntoja vähintään 5 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jätelain mukaan jokaisen pitää lajitella ja kierrättää kaikki kierrätykseen kelpaava jäte. Kierrätettäviin 
jätteisiin kuuluvat lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset, metalli, paperi ja biojäte. Kierrätettävät jätteet viedään 
joko kiinteistön omaan keräysastiaan, kierrätyspisteeseen, Rinki-ekopisteeseen tai Hevossuon 

Polttokelpoinen jäte                  
(ent. sekajäte) 

Biojäte  

Kartonkipakkaukset  

Metalli  

Lasipakkaukset  

Muovipakkaukset 

 

 

Polttokelpoinen 
jäte  

(ent. sekajäte) 
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jäteasemalle. Biojätteen keräystä ei tarvitse järjestää, jos biojäte kompostoidaan. Myös ne asuinkiinteistöt, 
joille edellä mainitut velvoitteet eivät ole pakollisia, voivat hankkia omat kierrätettävien jätteiden keräysastiat 
kiinteistölle. Kuljetuksesta sovitaan biojätteen ja muovipakkausten osalta Rauman seudun 
jätehuoltolaitoksen kanssa ja paperin, metallin sekä lasi- ja kartonkipakkausten osalta 
jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Polttokelpoiseen jätteeseen kuuluu kierrätykseen kelpaamaton jäte. Kaikilla 
kiinteistöillä on oltava polttokelpoiselle jätteelle joko oma jäteastia tai kimppa-astia. Polttokelpoiset jätteet 
hyödynnetään energiantuotannossa. 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on perustanut kotitalouksien pakkausjätteille Rinki-ekopisteitä, jotka 
on sijoitettu taajamiin esimerkiksi markettien pihoille. Pisteillä kerätään lasi-, metalli-, kartonki- ja 
muovipakkauksia. Lajittelussa on noudatettava Ringin antamaa ohjeistusta, johon voi tutustua mm. 
osoitteessa rinkiin.fi. Rinki-ekopisteiden lisäksi asukkaiden käytössä on Rauman seudun 
jätehuoltolaitoksen ylläpitämiä kierrätyspisteitä. Nämä pisteet täydentävät tuottajien keräyspisteverkostoa. 
Niihin kerätty pakkausjäte kuljetetaan tuottajien järjestämään vastaanottoon ja käsittelyyn samoin kuin 
Rinki-ekopisteiltä. Rinki ei kerää pakkausjätteitä kiinteistöiltä. Kiinteistönhaltijoiden on itse järjestettävä 
kierrätettävien jätteiden keräys kiinteistölleen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kerätty jäte on toimitettava 
tuottajien järjestämään vastaanottoon ja käsittelyyn. Kaikkien kierrätyspisteiden sijainnit löydät osoitteesta 
www.kierratys.info ja Rauman seudun jätehuoltolaitoksen nettisivuilta kohdasta jätteen vastaanotto. 

Polttokelpoinen jäte (ent. sekajäte) 
Polttokelpoisen jätteen (ent. sekajäte) astiaan voi laittaa kaikkea 
hyödynnettäväksi kelpaamatonta, mutta polttoon kelpaavaa 
jätettä kuten: Muovia, likaisia pahveja, vaippoja, lemmikkien 
kuivikkeita yms. Jos et kompostoi biojätettäsi eikä sitä 
erilliskerätä kiinteistöllä, voit laittaa myös biojätteen 
polttokelpoisen jätteen astiaan.  

Jos jäteastiaan on laitettu sinne kuulumatonta jätettä, voi 
jätteenkuljettaja jättää astian tyhjentämättä.  

  

Ylimääräinen tyhjennys ja lisäjätteet  
Joskus ylimääräistä jätettä voi syntyä väliaikaisesti, silloin voit tilata 
jäteastialle ylimääräisen tyhjennyksen ottamalla yhteyttä Rauman 
seudun jätehuoltolaitokseen.  

Voit laittaa tarvittaessa myös lisäsäkkejä astian viereen, jos jätettä syntyy 
tilapäisesti enemmän. Lisäsäkki saa painaa korkeintaan 20 kiloa. Lisäsäkistä 
veloitetaan jätetaksan mukainen hinta.  

Muista että jäteastian kannen tulee mahtua kiinni. 

 
 
 
 

Liimaamalla 
koirankakkatarran 

polttokelpoisen jätteen 
astiaasi, annat 

koiranulkoiluttajille luvan 
pudottaa koirankakkapussin 

astiaasi. 
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Jäteastiat ja tyhjennysvälit 

Kiinteistön omistaja/haltija hankkii kiinteistölle tarvittavat jäteastiat. Jäteastian tulee olla riittävän suuri, jotta 
jätteet mahtuvat astiaan siten, että kannen pystyy sulkemaan. Yleisin omakotitalojen polttokelpoisen jätteen 
astiakoko on 240l. 

Astian merkitseminen  
Tyhjennysvirheiden välttämiseksi jäteastiaan on hyvä merkitä kiinteistön numero tai asiakkaan nimi. Mikäli 
kiinteistöllä on useampia jäteastioita, niihin tulee selvästi merkitä kerättävän jätelajin nimi. Eri jätejakeiden 
tarroja saa Rauman seudun jätehuoltolaitokselta. 

Huolto  
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. 
Biojäteastiat pestään urakoitsijan toimesta 2 kertaa vuodessa, pesusta veloitetaan taksan mukainen 
maksu. 
 
Astian sijainti 
Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, jossa ei ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä. 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. 

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti 
vähintään 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. 
 
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. 
 
Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai 
tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa. 
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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. 
 
Pölyävät jätteet 
Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. Pakkaamaton jäte likaa 
astian ja pölyävä jäte voi aiheuttaa jätteenkuljettajalle vaaratilanteen ja haittaa ympäristölle. 
Pakkaamattomasta pölyävästä jätteestä veloitetaan jätetaksan mukainen hinta. 

 

Käsin siirrettävän jäteastian laatuvaatimukset 
 

 Kannellinen  
Ehjä kansi pitää jätteet kuivina, estää hajuhaittoja ja 
estää haittaeläinten pääsyn astiaan.  

 Tartuntakahvallinen  
Kunnolliset kahvat helpottavat astian kuljetusta ja 
edistävät jätteenkuljettajan työturvallisuutta. 

 Koneellisesti kuormattavissa  
Jotta jäteastia pysyy jäteauton kipissä ja kestää 
koneellista tyhjennystä pitää jäteastiassa olla kestävä 
kaulus.  

 Pyörällinen  
Pyörät helpottavat jäteastian kuljettamista ja edistävät 
jätteenkuljettajan työturvallisuutta. 
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Tyhjennysvälit 
Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja riittävän usein. Jätteiden keräämisestä ei saa aiheutua 
ympäristön likaantumista tai roskaantumista, hajua tai muuta hygieenistä haittaa. Jäteastiat on 
tyhjennettävä vähintään seuraavasti: 

Taulukko 2 Jäteastioiden tyhjennysvälit 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan 
kiinteistön ollessa käyttämättömänä esimerkiksi lomamatkan vuoksi. Muistathan ilmoittaa Rauman seudun 
jätehuoltolaitokselle etukäteen mahdollisesta jätehuollon keskeyttämisestä. Jätteenkuljettaja käy 
tyhjentämässä astian sovitun tyhjennysrytmin mukaisesti, aina siihen saakka, kunnes muutoksesta 
ilmoitetaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jätelaji Pisin sallittu tyhjennysväli 

Polttokelpoinen jäte 
(ent. sekajäte)  

4 viikkoa, tyhjennysvälin 
pidennyksellä max. 12 viikkoa 

Biojäte 1 viikko, marraskuu -maaliskuu 2 
viikkoa 

Maahan upotettu 
biojätesäiliö 

6 viikkoa 

Hyötyjätteet Tarpeen mukaan niin, ettei 
hyötyjätteitä mene polttokelpoisen 
jätteen sekaan 
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Jäteastioihin soveltumattomat jätteet 
Polttokelpoiselle jätteelle tarkoitettuun jäteastiaan ei saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten 
vaarallista jätettä tai muuta energiana hyödyntämiseen soveltumatonta jätettä, kuten metallia. 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.  

 

 

 
 
 

Tuottaja-
vastuulliset

Sähkö- ja 
elektroniikka-laite-
romu, loisteputket, 
elohopea- ja LED-
lamput, paristot, 

akut ja auton 
renkaat tuottajien 

järjestämiin 
vastaanotto-
paikkoihin

Suuret

esim. huonekalut tai 
isot jätemäärät 

(esim. asukkaan 
itse tekemissä 
remonteissä 

syntyvä rakennus-
ja purkujäte) on 

lajiteltava ja 
toimitettava 
Hevossuon 

jäteasemalle

Risut

Risut, oksat ja 
puutarhajäte, jota ei 

kompostoida 
kiinteistöllä, tulee 

toimittaa 
Hevossuon 

jäteasemalle

Vaaralliset 
jätteet

Pakkaa 
mahdollisuuksien 

mukaan 
alkuperäispakka-
uksiin tai merkitse 

pakkaukseen 
jätteen laatu. Vie 
vaaralliset jätteet 

Hevossuon 
jäteasemalle tai 

mobiilikeräykseen, 
lääkkeet apteekkiin

Tavallisimpia asumisessa 
syntyviä vaarallisia jätteitä: 

•paristot ja akut 
•loisteputket ja elohopealamput 
•maalit ja lakat 
•liimat ja liuottimet  
•osa puhdistusaineista 
•kyllästetty puu 
•torjunta-aineet 
•jäteöljyt ja öljyiset jätteet  
•vanhentuneet lääkkeet 

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, eikä 
pakattunakaan suuria määriä 

• Hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia, 
• Suuria määriä rakennus- ja purkujätteitä, 
• Suuria määriä puutarhajätettä tai risuja, 
• Käymäläjätteitä, lietteitä, 
• Moottoriajoneuvon renkaita, 
• Sähkö- ja elektroniikkaromua tai muuta 

erilliskerättävää hyötyjätettä. 
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Jätehuoltomaksut 
Jäteastian tyhjennysmaksu  
Jäteastian tyhjennyshinta koostuu jätteen käsittelystä ja kuljetuksesta, ekomaksu (perusmaksu) sisältyy 
kuljetusmaksuun. Lasku määräytyy jäteastian tyhjennyskertojen sekä jäteastian koon mukaan, Rauman 
seudun jätehuoltolaitoksen hinnastosta löydät kunkin jäteastian kertatyhjennyshinnan. Laskun suuruuteen 
voivat vaikuttaa myös mahdolliset ylimääräiset jätteet tai kuljettajalle aiheutunut lisätyö esimerkiksi 
jäteastian pitkästä vetomatkasta. 

Vuosimaksu 
Venelaitureiden jäteastioita tai jätehuoltolaitoksen kimppa-astioita käyttäviltä vapaa-ajan kiinteistön 
haltijoilta veloitetaan kesäajan jätehuollosta jätetaksan mukainen kesäajan jätehuoltomaksu. 

Jäteastian tyhjennysmaksu peritään myös niissä tapauksissa, jolloin astiaa ei ole voitu tyhjentää 
kuljettajasta riippumattomista syistä. Kuten esimerkiksi huono tai liian kapea tie, liukas tai auraamaton piha, 
pihalla irti oleva koira tai muu vastaava syy, että kuljettajan kulku astialle on estynyt.  

Mikäli astialle pääsy on estynyt asiakkaasta riippumattomasta syystä, korvaava tyhjennys pyritään 
järjestämään mahdollisimman pian. 

Vetomatka  
Jäteauton tulee päästä riittävän lähelle jäteastiaa, vähintään 10 metrin etäisyydelle 
astiasta. Mikäli jäteautolla ei pääse tarpeeksi lähelle, peritään jokaiselta 10 metriä 
ylittävältä alkavalta kymmeneltä metriltä jätetaksan mukainen vetomatka-maksu.  

Astia tyhjentämättä 
Joskus jäteastia voi jäädä tyhjentämättä, esimerkiksi jos astia on rikki, jäässä tai siinä on sinne 
kuulumatonta jätettä tai kulkuväylä jäteastialle on poikki tai kulkukelvoton. Jätteenkuljettaja jättää 
mahdollisuuksien mukaan tyhjentämättä jääneestä astiasta tiedotteen astiaan tai postilaatikkoon. 
Ilmoita tyhjentämättä jääneestä astiasta Rauman seudun jätehuoltolaitokselle mahdollisimman pian, jotta 
syy saadaan selvitettyä ja uusi tyhjennysyritys tilattua.   

 

Jätteen omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen 
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.  
Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa 
kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. 
 
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä 
varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten 
pääsyltä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on 
vähintään yksi vuosi. 
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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. 
 
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.  
 

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. 
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Jätevesilietteet 
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. 
Lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle 
yritykselle, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään 
jätehuoltorekisteriin. Jätevesilietteet ja umpisäiliöiden 
jätevedet sekä muut vastaavat lietteet tulee viedä kunnan 
osoittamaan vastaanottopaikkaan.  

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen 
toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran 
vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.  

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta 
muutamia poikkeuksia. Lisätietoja lietteen omatoimisesta 
käsittelystä löytyy jätehuoltomääräysten 33 §.  
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Yhteydenotot eri tilanteissa:

- Liittyminen 
jätehuoltojärjestelmään

- Tietoa 
jätehuoltopalveluista

- Jätehuoltopalveluiden 
muutokset (jäteastian 

tyhjennysrytmi, 
tyhjennysten keskeytys ym.)

- Jätehuollon laskutus

Jätehuollon 
asiakaspalvelu

jatehuollonlaskutus
@rauma.fi

p. 040 833 1060

- Jätteiden vastaanotto

Hevossuon jäteasema
hevossuo@rauma.fi

p. 02 823 5954

- Suuret jäte-erät
- Kaatopaikkakelpoisuudet

Jätehuoltolaitoksen 
käyttöpäällikkö
p. 044 793 4487

- Jäteastian 
tyhjennysvälin pidennys

- Poikkeamiset 
jätehuoltomääräyksistä

- Huomautukset 
jätehuoltolaskusta

- Ilmoitukset jätehuoltoon 
liittymättömästä 

kiinteistöstä

Jätehuolto-
viranomainen

jatehuoltoviranomainen
@rauma.fi

p. 044 430 9882

- Jätteiden lajittelu
- Infotilaisuudet (esim. 
taloyhtiöt, yhdistykset)

- Ryhmien vierailut 
Hevossuon jäteasemalle

Jäteneuvonta
p. 044 403 6116

- Ilmoitukset 
epäasianmukaisesta 

jätteen käsittelystä kuten 
jätteiden poltosta, johon 

pitäisi puuttua
- Ilmoitukset 

roskaantuneesta 
alueesta

Ympäristönsuojelu-
viranomainen
kirjaamo.ympla

@rauma.fi
p. 02 834 11
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Yhteystiedot: 
Jätehuoltoviranomainen 
jatehuoltoviranomainen@rauma.fi 
p. 044 430 9882 

Ympäristönsuojeluviranomainen 
kirjaamo.ympla@rauma.fi 
p. 02 834 11 

Jätehuollon asiakaspalvelu 
jatehuollonlaskutus@rauma.fi 
p. 040 833 1060 

Jäteneuvonta 
p. 044 403 6116 

Hevossuon jäteasema 
hevossuo@rauma.fi 
p. 02 823 5954 

Jätehuoltolaitoksen käyttöpäällikkö 
p. 044 793 4487 

 

Hyödyllisiä nettiosoitteita: 
Rauman seudun jätehuoltolaitos: 
https://www.rauma.fi/raumanseudunjatehuoltolaitos/ 
Rinki ekopisteet ja lajitteluohjeita: 
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi  
Kierrätyspisteet:  
kierrätys.info 
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