
 

TERVETULOA RAUMAN 

SEUDUN 

JÄTEHUOLTOLAITOKSEN 

ASIAKKAAKSI 
 

Rauman kaupunki kilpailuttaa määräajoin 

alueensa jätteenkuljetusurakat. Tällä hetkellä 

polttokelpoisen jätteen (ent. sekajäte), 

muovipakkausjätteen ja biojätteen 

kuljetuksista vastaa RTK Palvelu Oy. 

Jätteenkuljetukseen liittyminen 

Jätelaki velvoittaa liittämään kaikki asuin- ja 

vapaa-ajankiinteistöt jätehuoltoon. Kunnan 

jätehuoltojärjestelmään liitytään hankkimalla 

kiinteistölle vähintään polttokelpoisen jätteen 

(ent. sekajäte) astia ja ottamalla yhteyttä 

Rauman seudun jätehuoltolaitokseen. Myös 

muovipakkausjätteen ja biojätteen keräys 

omakotitalosta on mahdollista asuinpaikasta 

riippuen. 

 

Astian sijainti 

Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, 

jossa ei ole kynnystä, porrasta tai muuta 

estettä. Jäteastiat on sijoitettava 

vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja 

jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. 

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on 

sijoitettava siten, että jäteauto pääsee 

esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 

metrin etäisyydelle jäteastioista. Mikäli  

 

 

 

 

 

 

jäteautolla ei pääse tarpeeksi lähelle, peritään 

jokaiselta 10 metriä ylittävältä alkavalta  

kymmeneltä metriltä jätetaksan mukainen 

vetomatka-maksu. 

 

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää 

muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa 

sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole 

tarkoitettu kuljetettavaksi 

kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa. 

 

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.  

  

Jätehuollon asiakaspalvelu: 

jatehuollonlaskutus@rauma.fi 

puh. 040 833 1060 

Arkisin klo 9-15 

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


 
Jäteastia 

 Kannellinen 

Ehjä kansi pitää jätteet kuivina, ehkäisee 

hajuhaittoja ja estää haittaeläinten pääsyn 

astiaan.  

 Pyörällinen  

Pyörät helpottavat jäteastian kuljettamista 

ja edistävät jätteenkuljettajan 

työturvallisuutta. 

 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.  

 

Kiinteistön jäteastiaan ei saa 

laittaa 

 Palo- ja räjähdysvaaralliset jätteet 

 Nestemäiset jätteet 

 Vaaralliset jätteet 

 Käymäläjätteet 

 Hiekoitushiekka tai maa-ainekset 

 Isot ja raskaat esineet 

 Sähkö- ja elektroniikkaromu 

 

 

 

 

 Jäteastiaan saa laittaa polttokelpoista 

jätettä (ent. sekajäte), josta on 

poistettu hyödynnettävä jäte (lasi, 

metalli, paperi, kartonki, 

muovipakkaukset) 

 Astiaan mahtumattoman 

polttokelpoisen jätteen voi laittaa 

astian viereen jätesäkissä 

(enimmäispaino 20 kg), säkki otetaan 

lisämaksusta kyytiin tyhjennyksen 

yhteydessä. 

 Käsin siirrettävän jäteastian 

enimmäispaino on 60 kg, ylipainavat 

astiat voidaan jättää tyhjentämättä, 

mikäli jäteastia on vaarassa mennä 

rikki.  

 Pölyävät jätteet, kuten tuhka tms. on 

pakattava tiiviisti niin, ettei se 

tyhjennyksen yhteydessä leviä 

ympäristöön. Mikäli astiasta pöllähtää 

pölyä/tuhkaa astiaa kipattaessa, 

peritään siitä taksan mukainen maksu. 

 

 

 

 

 



 
Tyhjennysväli 

Jäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla 

tyhjennysvälillä (1, 2 tai 4 viikkoa). 

Tyhjennyksen viikonpäivä pysyy vakiona 

(neljän viikon rytmi tarkoittaa, että jäteastia 

tyhjennetään neljän viikon välein aina 

esimerkiksi maanantaisin). Tyhjennyspäivä 

voi väliaikaisesti siirtyä, jos tyhjennysviikolla 

on arkipyhä tai sattuu jokin ennalta 

arvaamaton tilanne. Tilapäisistä 

tyhjennyspäivän muutoksista ei yleensä 

tiedoteta, joten jäteastia kannattaa pitää 

vakituisesti samassa paikassa. 

8 tai 12 viikon tyhjennysvälin voi saada 

hakemuksesta, mikäli jätemäärä on vähäinen 

ja biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan 

asianmukaisessa kompostorissa.           

Jätemaksu 

Laskutusjakso on 3 kuukautta. 

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. 

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. 

 

 

 

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. Joskus 

syynä on inhimillinen erehdys. 

 

Ilmoita tyhjentämättä jääneestä astiasta 

Rauman seudun jätehuoltolaitokselle tai RTK 

palvelu Oy:lle (p. 029 029 3090) 

mahdollisimman pian, jotta syy saadaan 

selvitettyä ja uusi tyhjennysyritys tilattua. 

 

 

 

 

Jätehuoltolaitoksen 

asiakaspalvelu: 

jatehuollonlaskutus@rauma.fi 

p. 040 833 1060 

Arkisin klo 9-15 

Jäteneuvonta: 

jateneuvonta@rauma.fi 

p. 044 403 6116 

Hevossuon jäteasema: 

hevossuo@rauma.fi 

p. 02 834 5954 
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