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RAUMAN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 
 
 
Tekninen valiokunta hyväksynyt 14.1.2020, voimaantulopäivä 1.2.2020 
Tekninen valiokunta hyväksynyt biojätteen astiakohtaiset kuljetus- ja tyhjennysmaksut 28.1.2020, 
voimaantulopäivä 1.4.2020. 
 
 

1 § 
 
Rauman kaupungilla kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudate-
taan tätä jätetaksaa ja jätehuoltomääräyksiä. Kunnan järjestämän jätehuollon käytännön toteutuk-
sesta vastaa Rauman seudun jätehuoltolaitos. 
 

2 § 
 
Hevossuon jäteasemalle tuoduista jätelain 6 §:n mukaisista jätteistä asiakas on velvollinen mak-
samaan jätteenkäsittelymaksua. Veloituksetta vastaanotetaan kotitalouksilta tuottajavastuulla ole-
vat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut, painekyllästetty puu, kierrätykseen toimitettavat 
metalli, paperi, kartonki, muovipakkaukset, lasipurkit ja -pullot sekä vaaralliset jätteet, poikkeukse-
na asbesti, josta peritään maksu.  
 
Jätelain 35 §:n mukaan kunta huolehtii kiinteistöitäisestä jätteenkuljetuksesta ja laskuttaa jätemak-
sutaksan mukaisesti jätteen haltijaa.  
 
Mikäli jätettä tuodaan järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelta, on tuojan esitettävä käsittelymak-
sun kannalta riittävä selvitys. 
 

3 § 
 
Jätelain 78-79 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla 
katetaan kaikki sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.  
 
Jätehuollon kustannukset muodostuvat mm. jätteen keräämisestä ja käsittelystä, kaatopaikan yllä-
pitämisestä, hyötyjätepisteiden ylläpitämisestä, vaarallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä, 
jäteneuvonnasta sekä jätehuoltoviranomaistoiminnasta.  
 

4 § 
 
Tässä taksassa tarkoitetaan:  
 
- B i o j ä t t e e l l ä  kompostiin soveltuvaa eloperäistä, kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa 
kiinteää ja myrkytöntä jätettä, kuten elintarvike- ja puutarhajätettä. 
 
- E r i t y i s j ä t t e e l l ä  jätteitä, jotka vaativat erityistoimia keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn 
aikana, kuten kuljetushenkilöstön suojautumisen tai jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mut-
ta jotka eivät ole vaarallisia jätteitä. Erityiskäsiteltäviä jätteitä ovat mm. asbestijäte ja pölyävä jäte.  
 
- E r o t u s k a i v o l i e t t e e l l ä  öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä sekä fosfo-
rinerotuskaivojen jätteitä. 
 
- M u o v i p a k k a u s j ä t t e e l l ä  kierrätyskelpoista kuluttajien muovipakkausjätettä. Ei PVC-
muovia.  
 
- P u u t a r h a j ä t t e e l l ä  risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrat-
tavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaa jätettä. 
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- R a k e n n u s -  j a  p u r k u j ä t t e e l l ä  rakentamisessa, korjaamisessa, purkamisessa se-
kä maa- ja vesirakentamisessa syntyviä hyödynnettäviä ja hyödynnettäväksi kelpaamattomia tuo-
tanto- ja purkujätteitä sekä käyttämättä jääneitä aineksia, kuten puutavaraa, kivi- ja kivennäispe-
räistä jätettä, joka koostuu tiilestä, betonista, harkoista, pihakiveyksistä ja – laatoista tai niiden yh-
distelmästä, sekä peltiä ja rakennusosia.  
 
- S a k k a  on jätettä, jossa on alle 200 litraa nestettä tonnia kohti. Sakkaa ovat mm. hiekanerotus-
sakka. Sakkaa voidaan ottaa vastaan kaatopaikan läjitysalueelle, mikäli se täyttää kaatopaikkakel-
poisuuden.  
 
- V a a r a l l i s e l l a  j ä t t e e l l ä  jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi 
aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallinen jäte voi olla palo- tai 
räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai 
muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus). Vaarallisten jätteiden läjittäminen kaatopaikalle on 
kielletty.  
 
- Y h d y s k u n t a j ä t t e e l l ä  vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa 
ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan 
siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä. Yhdyskuntajäte on 
jätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt 
jakeet. Sekalainen yhdyskuntajäte on kierrätykseen kelpaamaton jäte.  
 
- Y l i j ä ä m ä m a a l l a  tarkoitetaan rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttä-
mättä jääneitä maa-aineksia.  
 

5 § 
 Käsittelymaksu eri jätelajeilla on 
 

  Sekajäte 

 
Käsittelymaksu 

(ei sis. alv) 
€ 

 
  Tilavuusperusteinen, 

astia                                                                                 /nouto 

 

 
Jäteastiat, enintään  

 240 l 3,43 

 380 l 4,76 

 660 l 8,84 

 1000 l 13,38 

 
Lisäsäkki 3,43 

   

 Etulastaussäiliö, enintään  

 4 m3 50,08 

 6 m3 74,76 

 8 m3 94,31 

  
Siirtolavasäiliöt, enintään  

 6 m3 79,43 

 8,5 m3 105,86 

 10 m3 132,18 

  
 
Pakkaavat jätesäiliöt  

 8 m3 painon mukaan 
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 10 m3 

 12 m3 

 16 m3 

  
Säiliöt, enintään  

 0,8 m3 10,03 

 1,6 m3 20,07 

 1,8 m3 22,57 

 2,5 m3 31,35 

 2,8 m3 35,11 

 3,5 m3 43,89 

 5,0 m3 62,70 

   

   

 

HEVOSSUON JÄTEASEMA, VASTAANOTTOMAKSUT  

 
Jäteverollisten jätteiden* vastaanottomaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni  

 
Kaatopaikkajäte*                                                                /t 177,07 

 
Yhdyskuntajäte, siirtok.                                                      /t                                                  169,53 

 
Rakennusjäte, lajiteltu hyötyk.                                           /t 120,00 

 
Rakennusjäte, lajiteltava                                                   /t 167,36 

 
Rakennusjäte, penkalle*                                                   /t 135,00 

 
Betoni ja kiviaines, yli 90 mm pulverointi                          /t 56,65 

 
Asbesti*                                                                             /t 188,33 

 
Erityis- ja riskijäte*                                                             /t 220,20 

 
Maa- ja kiviaines*                                                              /t         129,65 

 
- sis. kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juuria  

 
Teollisuusjäte*                                                                   /t 143,44 

 
Rasvanerotuskaivojen liete                                               /t                                                                          176,36 

 
Hiekanerotuskaivojen ym. sakka*                                     /t                      180,92 

 
Ylijäämämaa, kiviaines alle 90 mm                                   /t 0,00 

 
- si sis. kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juuria  

 
Ylijäämämaa, savipitoinen                                                /t 11,81 

 
- ei sis. kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juuria  

 
Lievästi pilaantuneet maa-ainekset                                  /t 21,22 

 
Vaaralliset jätteet  

 
Vaaralliset jätteet, kotitaloudet 0,00 

 
Jäteöljy alle 50 l 0,00 

 
Jäteöljy yli 50 l                                                                    /t 62,99 

 
Kiinteät öljyiset jätteet, alle 5 kg 0,00 
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Muu öljyjäte                                                                        /t 86,27 

 
Maalit, vahat, lakat  alle 10 l 0,00 

 
Yritystoiminnan vaaralliset jätteet, alin hinta                      /kpl 43,75 

 
Tynnyrin hävitysmaksu                                                      /kpl 30,19 

 
Kestopuu yrityksistä                                                          /t 140,00 

 
Hyödynnettävät jätteet  

 
Puujäte                                                                               /t 25,06 

 
Kannot, puhdistettuina                                                       /t 35,29 

 
Puutarhajäte, kuorma-autolla                                            /krm 21,10 

 
Vanteelliset ajoneuvojen renkaat                                      /kpl 2,42 

 
Saniteettiposliini, allas                                                       /kpl 2,42 

 
Saniteettiposliini, wc-istuin                                                /kpl 4,03 

 
   

 
SER (sähkö- ja elektroniikkaromu),  
kotitaloudet 

 
 

0,00 

 
Siivousmaksu                                                                      /h 51,91 

 
Siivousmaksu kuormaajalla                                                /h 103,78 

 
Punnitusmaksu                                                                   /kpl 11,81 

 
Kuormaaja                                                                          /h 51,87 

 
Pienkuormamaksut  

 
Polttokelpoinen jäte, pussi, max 10 kg*                            /kpl 2,42 

 
Polttokelpoinen jäte, säkki, max 25 kg*                            /kpl 6,45 

 
Polttokelpoinen jäte, max 50 kg*                                      /krm 12,10 

 
Polttokelpoinen jäte, max 100 kg*                                    /krm 17,74 

 
Puu/puutarhajäte henkilöautolla                                       /krm 4,04 

 
Suurista maa-ainestoimituksista on sovittava erikseen. 
 
Vastaanottomaksu peritään jätteentuojalta.  
 
Jäteaseman henkilökunnalla on oikeus poiketa vahvistetuista käsittelymaksuista, mikäli tuotava 
jäte on tavanomaista ongelmallisempaa käsitellä tai se on helposti hyödynnettävissä tai tuojalle 
katsotaan syntyvän kohtuuton kustannus. 
 

 Vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle toimitettavasta vaarallisesta jätteestä peritään  
 laitoksen voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu lisättynä kuljetuskustannuksilla ja 

pakkauskuluilla (+10%). 
 
 Maksu peritään jäteverollisista jätteistä sen jätteen perusteella, jota kuorma pääsiallisesti sisältää. 
H 

Hyödynnettävästä, kotitalouksista tulevasta jätekuormasta ei peritä käsittely- eikä punnitusmaksua. 
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 Jätteen tuojalta, joka ei noudata jätteiden käsittelystä annettuja ohjeita, voidaan periä jätteiden 

käsittelymaksu kaksinkertaisena lisättynä mahdollisilla siivous- tms. kuluilla. 
T  
 Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 20 %:lla. 
 

 6 § 
 
Käsittelymaksu määrätään ja maksuunpannaan kultakin täydeltä kuutiometriltä tai kultakin alkaval-
ta 10 kg:lta. 
 
Jäteöljyn osalta käsittelymaksu määrätään ja maksuunpannaan kultakin täydeltä kymmeneltä kilol-
ta. Asuinkiinteistöistä tulevista alle 50 litran öljyjäte-eristä ei peritä maksua. 
 

7 §  
 
Kuljetusmaksu on seuraava: 
 

Seka- ja muovipakkausjätteet 

Kuljetusmaksu 
(ei sis. alv) 

€ 

Tilavuusperusteinen, astia  

 
Jäteastiat, enintään  

240 l 3,78 

380 l 3,93 

660 l 4,30 

1000 l 4,62 

Lisäsäkki 3,78 

Siirtomatka* 3,68 

Etusäiliöt, enintään  

4 m3 26,58 

6 m3 28,80 

8 m3 30,56 

 
Siirtolavasäiliöt, enintään  

6 m3 44,09 

8,5 m3 46,20 

10 m3 48,31 

 
Pakkaavat jätesäiliöt  

16 m3 64,68 

 
Säiliöt, enintään  

0,8 m3 21,33 

1,6 m3 22,23 

1,8 m3 22,46 

2,5 m3 24,68 

2,8 m3 25,01 

3,5 m3 27,23 

5,0 m3 28,93 

 
Mikäli asiakas ei käytä jäteastiaa voimassa olevien Rauman kaupungin jätehuoltomääräyksien 
mukaisesti, on jätehuoltolaitoksella oikeus periä kuljetusmaksu kaksinkertaisena. 
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Maksu peritään siitä huolimatta, että astia on noudettaessa tyhjä tai että tyhjennys on estynyt 
jätehuoltomääräysten noudattamatta jättämisen takia. 
 
*Siirtomatka=lisämaksu käsin siirrettävästä jäteastiasta kultakin 10 ylittävältä 10 metriltä siitä, 
että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. 
 

8 § 
 
Käsittelymaksu voidaan osittain tai kokonaan jättää perimättä Rauman seudun jätehuoltolaitoksen 
harkinnan mukaan hyötykäyttöön soveltuvista jäte-eristä. 

 
9 §  

Biojätteiden käsittely- ja kuljetusmaksu 

 
1. Astiakohtainen  
 
Jätelaji Kuljetus 

(ei sis. alv) 
€/nouto 

Käsittely 
(ei sis. alv) 
€/nouto 

 
Jäteastiat, enintään                 

  

140 l 2,96 1,76 

240 l 3,06 3,01 

330 l 4,11 4,15 

660 l 4,69 7,53 

Syväkeräyssäiliöt, enintään   

0,5 m3  31,32 9,14 

0,8 m3  34,63 15,08 

1,6 m3 34,63 30,16 

Sisäsäkki 1,09  

Pesu, pinta-astia 9,02  

Pesu, syväkeräyssäiliö 68,25  

Ulkopuolisilta perittävä käsittelymaksu/t 65,32 

 
2. Painoperusteinen  
 
Kauppaliikkeiden, ruokaloiden yms. ei kotitalouksien biojäteastioiden, joiden tilavuuspaino ylittää 
0,35 t/m3, käsittelystä peritään 100 %:lla korotettua käsittelymaksua. 
 
Kaupungin järjestämän jätteenkuljetuksen ulkopuolisen biojätteen tuottajan/kuljetusliikkeen on aina 
sovittava biojätteen viennistä Biolinja Oy:lle Rauman seudun jätehuoltolaitoksen kanssa. 
 


