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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 

Tekninen valiokunta hyväksynyt polttokelpoisen jätteen (entinen sekajäte) astiakohtaiset käsittely-

maksut sekä Hevossuon jäteaseman vastaanottomaksut 27.10.2020, voimaantulopäivä 1.1.2021 

Tekninen valiokunta hyväksynyt 17.1.2023, voimaantulopäivä 1.2.2023 

 

 

1 § Soveltamisala 

 

Tätä taksaa sovelletaan Rauman kaupungin alueella vakituisessa ja vapaa-ajan asumisessa synty-

vään jätteeseen ja muuhun kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen (jätelaki 

32 §). 

Raumalla jätteenkuljetus on järjestetty keskitetysti kilpailuttamalla (kunnan järjestämä jätteenkulje-

tus) pois lukien asumisessa syntyvät lietteet, joiden osalta käytössä on kiinteistön haltijan järjes-

tämä jätteenkuljetus.  

Jätemaksujen laskutuksen hoitaa jätehuollon palvelutehtävistä vastaava Rauman seudun jätehuol-

tolaitos. Jätetaksaan perustuvat hinnat ovat nähtävillä Rauman seudun jätehuoltolaitoksen nettisi-

vuilla. 

 

2 § Kunnan jätemaksu 

 

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan 

sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa 

palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentä-

miseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta laskuttaa jätemaksutaksan mukaisesti jätteen 

haltijaa. 

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kunta veloittaa kuljetusyritykseltä jätteenkä-

sittelymaksun ja jätteenkuljetusyritys laskuttaa jätteen haltijaa. 

 

Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen 

haltija, jonka jätehuollon Rauman seudun jätehuoltolaitos järjestää.  

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus jätehuolto-

viranomaiselle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti makset-

tava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan 

liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, eräänty-

neelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään viivästyskorosta.  

Rauman kaupungin laskujen perintä on ulkoistettu perintäyhtiölle. Perintäyhtiö lähettää maksu-

muistutukset ja -vaatimukset maksamattomista jätemaksuista, joista veloitetaan perintälain mukai-

set perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.  
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3 § Ekomaksu 

 

Jätehuollon ekomaksu on maksu, jolla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jäte-

huoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Tällaisia palveluja ovat mm: 

- jäteneuvonta 

- asiakaspalvelu 

- kierrätyspisteiden perustaminen ja ylläpito 

- vaarallisten jätteiden vastaanotto (ml. lääkejätteet) 

- hallinnolliset palvelut kuten jätehuoltoon liittyvien rekisterien ylläpito 

- jätehuoltoviranomaisen toiminta  

- tiedotus ja viestintä 

 

Raumalla ekomaksu sisältyy polttokelpoisen jätteen kuljetusmaksuun. Keskimääräinen laskennalli-

nen ekomaksu vuodessa on 30,47€ (alv 24%). 

 

 

4 § Astiatyhjennysmaksujen perusteet  

Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Jätemaksut määräytyvät tyhjen-

nettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään 

Rauman seudun jätehuoltolaitoksen asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen 

tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityk-

sistä. Vaikka jäteastia olisi jätteitä noudettaessa tyhjä, veloitetaan jätemaksutaksan mukainen jä-

teastian tyhjennysmaksu.  

Tyhjennysmaksua ei veloiteta, mikäli jäteastia on jäänyt tyhjentämättä Rauman seudun jätehuolto-

laitoksen tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi. Asiakkaan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä 

Rauman seudun jätehuoltolaitokselle viipymättä.  

Rauman seudun jätehuoltolaitoksen tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia:  

- Jäteastia on täytetty liian painavaksi tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa 

voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella laittaa kyseiseen asti-

aan.  

- Jäteastialle johtava kiinteistön pihatie tai yksityistie on niin huonokuntoinen, ettei sitä ole 

turvallista ajaa jäteautolla.  

- Tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estä-

viä kulkuesteitä tai jäteastioita ei voida tyhjentää kiinteistöllä olevan esteen vuoksi.  

- Jäteastiaa ei sen rikkinäisyyden tai jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toi-

menpitein tyhjennettyä.  

- Jäteastiat eivät ole sovitulla keräyspaikalla, niitä ei löydetä tai ne eivät sovellu koneelliseen 

kuormaukseen.  

Jäteastian tyhjennysyrityksestä veloitetaan jätemaksutaksan mukainen jäteastian tyhjennysmaksu, 

mikäli jäteastian tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen tai muiden kiinteistöllä vallinneiden olo-

suhteiden vuoksi. 
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5 § Polttokelpoinen jäte 

 

 

Astiatyhjennysmaksut 

 

Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen kuljetusmaksut perustuvat kilpailutuksissa saatuihin tarjouk-

siin. Polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennyksestä laskutetaan tyhjennysmaksu, joka koostuu 

kuljetusmaksusta ja jätteen käsittelymaksusta veroineen. Kuljetusmaksu määritellään jäteastian 

tyypin ja kuljetuksesta aiheutuneiden kustannusten mukaan. Käsittelymaksu määräytyy jäteastian 

sisältämän jätteen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten perusteella. Käsittelymaksu määritel-

lään astiatilavuuden ja jätteen ominaispainon avulla. 

Astiatyhjennysmaksut on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 
Taulukko 1 

Polttokelpoinen jäte 

 

Käsittely-

maksu 

(alv 0%) 

€ 

Kuljetus-

maksu 

(alv 0%) 

€ 

Yhteensä 

(alv 0%) 

Yhteensä 

(alv 24%) 

Tilavuusperusteinen, astia                                                                                 

€/nouto 

    

Jäteastiat, enintään     

240 l 3,85 4,08 7,93 9,83 

380 l 5,34 4,27 9,61 11,92 

660 l 9,93 4,72 14,65 18,17 

1000 l 15,04 5,02 20,06 24,87 

Lisäsäkki alkava 200 l 3,85 4,08 7,93 9,83 

vetomatka, alkava 10 m* 0,00 4,26 4,26 5,28 

irtopöly/irtotuhka* 0,00 4,52 4,52 5,60 

     

Etulastaussäiliö, enintään     

3 m³ 42,20 29,11 71,31 88,42 

4 m3 56,27 29,11 85,38 105,87 

6 m3 83,99 31,87 115,86 143,67 

8 m3 105,96 34,06 140,02 173,62 

Siirtolavasäiliöt, enintään     

6 m3 89,24 48,23 137,47 170,46 

8,5 m3 118,93 50,91 169,84 210,60 

10 m3 148,50 53,57 202,07 250,57 

Pakkaavat jätesäiliöt 
painon mu-

kaan 
68,88 68,88 85,41 

Nostoperusteiset säiliöt, enintään     

0,8 m3 11,27 22,87 31,14 42,33 

1,3 m³ 17,06 24,00 41,06 50,91 

1,6 m3 22,54 24,00 46,54 57,71 

1,8 m3 25,36 24,28 49,64 61,55 
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2,5 m3 35,22 26,78 62,00 76,88 

2,8 m3 39,45 27,20 66,65 82,65 

3,0 m³ 44,38 29,70 74,08 91,86 

3,5 m3 49,31 29,70 79,01 97,97 

5,0 m3 70,41 31,82 102,23 126,77 

     

Vapaa-ajan asunnon kesäajan jätehuolto 24,52 12,24 36,76 45,58 

 

Mikäli asiakas ei käytä jäteastiaa voimassa olevien jätehuoltomääräyksien mukaisesti, on jätehuol-

tolaitoksella oikeus periä kuljetusmaksu kaksinkertaisena. 

 

*vetomatka = lisämaksu käsin siirrettävästä jäteastiasta kultakin 10 metriä ylittävältä 10 metriltä siitä, 

että irtojätettä, astiaa tai jätesäkkiä siirretään käsin keräyspaikasta jäteautoon. 

 

*irtopöly/irtotuhka = lisämaksu, joka veloitetaan, mikäli jäteastiaan on laitettu pakkaamatonta pölyä-

vää jätettä. 

 

6 § Biojäte 

 

Astiatyhjennysmaksut 

 

Astiatyhjennysmaksut on esitetty alla olevassa taulukossa.  

 
Taulukko 2 

Jätelaji 

Käsittely 

(alv 0%) 

€/nouto 

Kuljetus 

(alv 0%) 

€/nouto 

Yhteensä 

(alv 0%) 

Yhteensä 

(alv 24%) 

 

Jäteastiat, enintään 

    

140 l 1,76 2,96 4,72 5,85 

240 l 3,01 3,06 6,07 7,53 

330 l 4,15 4,11 8,26 10,24 

Nostoperusteiset säiliöt, enintään     

0,5 m3 9,14 31,32 40,46 50,17 

0,8 m3 15,08 34,63 49,71 61,64 

1,6 m3 30,16 34,63 59,10 73,28 

Sisäsäkki, pinta-astiat 0,00 0,48 0,48 0,60 

Pesu, pinta-astia 0,00 9,02 9,02 11,18 

Pesu, nostoperusteinen säiliö 0,00 68,25 68,25 84,63 

Biojäteastian tyhjennys polttokelpoi-

sesta jätteestä 

sama kuin vastaavan kokoisen polttokelpoisen jätteen astian tyh-

jennyshinta 
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Painoperusteinen käsittelymaksu 

 

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 Rauman seudun jätehuoltolaitoksen kanssa biojätteen viennistä Rauman kaupungin kil-

pailuttamaan vastaanottopaikkaan. 

 

 

7 § Pakkaus- /hyötyjätteet 

 

Pakkaus- ja hyötyjätteitä ovat muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset sekä pienmetalli. 

Astiatyhjennyshinnat on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 
Taulukko 3 

Jäteastiat, 

enintään 

käsittelymaksu  

(alv 0%) €/nouto 

kuljetusmaksu 

(alv 0%) 

€/nouto 

yhteensä 

(alv 0%) 

yhteensä 

(alv 24%) 

140 l 0 3,97 3,97 4,92 

240 l 0 3,97 3,97 4,92 

380 l 0 4,13 4,13 5,12 

660 l 0 4,52 4,52 5,60 

1000 l 0 4,90 4,90 6,08 

Nostoperusteiset 

säiliöt, enintään 

    

0,8 m³ 0 22,40 22,40 27,77 

1,6 m³ 0 23,34 13,34 28,94 

1,8 m³ 0 23,58 23,58 29,24 

2,5 m³ 0 25,91 25,91 32,13 

2,8 m³ 0 26,26 26,26 32,56 

3,5 m³ 0 28,59 28,59 35,45 

5 m³ 0 30,38 30,38 37,67 

Etulastaussäiliöt     

5 m³ 0 30,24 30,24 37,50 

8 m³ 0 32,09 32,09 39,79 

 

 

8 § Hevossuon jäteasema 

 

Hevossuon jäteaseman vastaanottomaksut on esitetty alla olevassa taulukossa. Jäteverollisten jät-

teiden vastaanottomaksu sisältää jäteveron 70 €/t. jäteverolliset jätteet on merkitty tähdellä (*). 

 
Taulukko 4 

HEVOSSUON JÄTEASEMA, VASTAAN-

OTTOMAKSUT 
yksikkö 

vastaanottohinta 

(alv 0%) 

vastaanottohinta 

(alv 24%) 

Yhdyskuntajäte, siirtok.                                                                                                    t 195,00 241,80 
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Rakennusjäte, lajiteltu hyötyk.                                            t 120,00 148,80 

Rakennusjäte, lajiteltava                                                   t 198,00 245,52 

Loppujäte/rakennusjäte, penkalle*              t 135,00 167,40 

Betoni ja kiviaines, yli 90 mm pulverointi                        t 56,65 70,25 

Kestopuut yritystoiminnasta                                            t 140,00 173,60 

Kestopuut kotitalouksista                                                 t 25,06 31,07 

Asbesti                                                                         t 188,33 233,53 

Erityis- ja riskijäte*                                                              t 220,20 273,05 

Maa- ja kiviaines*                                                               

sis. kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juuria 
t 129,65 160,77 

Teollisuusjäte*                                                                    t 143,44 177,87 

Rasvanerotuskaivojen liete                                                                                                                       t 176,36 218,69 

Hiekanerotuskaivojen ym. sakka*                                     

/t                      
t 180,92 224,34 

Ylijäämämaa ja kiviaines alle 90 mm 

sis. kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juuria 
t 0,00 0,00 

Ylijäämämaa, savipitoinen                                                

ei sis. kiviä, kantoja, rakennusjätettä, juu-

ria 

t 11,81 14,64 

Lievästi pilaantuneet maa-ainekset                                  t 21,22 26,31 

Vaaralliset jätteet    

Vaaralliset jätteet, kotitaloudet  0,00 0,00 

Jäteöljy alle 50 l  0,00 0,00 

Jäteöljy yli 50 l                                                                   t 62,99 78,11 

Kiinteät öljyiset jätteet, alle 5 kg  0,00 0,00 

Muu öljyjäte                                                                        t 86,27 106,97 

Maalit, vahat, lakat  alle 10 l  0,00 0,00 

Yritystoiminnan vaaralliset jätteet, alin 

hinta               
kpl 43,75 54,25 

Tynnyrin hävitysmaksu                                                     kpl 30,19 43,05 

Kestopuu yrityksistä                                                         t 140,00 173,60 

Hyödynnettävät jätteet    

Puujäte                                                                                t 25,06 31,07 

Kannot, puhdistettuina                                                        t 35,29 43,76 

Puutarhajäte, kuorma-autolla                                             kuorma 21,10 26,16 

Vanteelliset ajoneuvojen renkaat                                       kpl 2,42 3,00 

SER (sähkö- ja elektroniikkaromu), koti-

taloudet 
 0,00 0,00 
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Siivousmaksu                                                                       h 51,91 64,37 

Siivousmaksu kuormaajalla                                                 h 103,78 128,69 

Punnitusmaksu                                                                    kpl 12,10 15,00 

Punnitusmaksu, alueella toimivat yrityk-

set 
kpl 2,36 2,93 

Kuormaaja                                                                           h 51,87 64,32 

Pienkuormamaksut    

Polttokelpoinen jäte, pussi, max 10 kg                         kpl 3,23 4,00 

Polttokelpoinen jäte, säkki, max 25 kg                            kpl 8,06 10,00 

Polttokelpoinen jäte, max 50 kg                                     kuorma 13,71 17,00 

Polttokelpoinen jäte, max 100 kg kuorma 20,16 25,00 

Puu/puutarhajäte henkilöautolla                                        kuorma 4,03 5,00 

Kestopuut kotitalouksista                                                   kuorma 4,03 5,00 

Saniteettiposliini, allas                                                        kpl 2,42 3,00 

Saniteettiposliini, wc-istuin                                                kpl 4,03 5,00 

 

Suurista maa-ainestoimituksista on sovittava erikseen. 

 

Vastaanottomaksu peritään jätteen tuojalta.  

 

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. 

Veloituksetta otetaan vastaan tuottajavastuunalaiset jätteet eli sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paris-

tot ja akut, kierrätykseen toimitettavat metalli, paperi, kartonki, muovipakkaukset, lasipurkit ja –pul-

lot sekä vaaralliset jätteet. Poikkeuksena asbesti ja painekyllästetty puu, joista peritään tämän tak-

san mukainen vastaanottomaksu. 

 

 Jätteen tuojalta, joka ei noudata jätteiden käsittelystä annettuja ohjeita, peritään jätteiden käsittely-

maksu lisättynä mahdollisilla siivous- tms. kuluilla. 

T  

 Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa tai korottaa 20 %:lla. 

 

Mikäli jätettä tuodaan järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelta, on tuojan esitettävä käsittelymak-

sun kannalta riittävä selvitys. 
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Pienkuormien käsittelymaksut määrätään ja maksuunpannaan kultakin alkavalta 10 kg:lta.  

Punnittavien kuormien maksut määrätään ja maksuunpannaan toteutuneen punnituksen mukai-

sesti. 

 

Jäteöljyn osalta käsittelymaksu määrätään ja maksuunpannaan kultakin täydeltä kymmeneltä ki-

lolta. Asuinkiinteistöistä tulevista alle 50 litran öljyjäte-eristä ei peritä maksua. 

 

Käsittelymaksu voidaan osittain tai kokonaan jättää perimättä Rauman seudun jätehuoltolaitoksen 

harkinnan mukaan hyötykäyttöön soveltuvista jäte-eristä. 

 

9 § Korttelikeräysmaksu 
 

 

Korttelikeräys on jätteenkeräysjärjestelmä, jossa jätteet kerätään keskitetysti usean kiinteistön 

yhteisessä käytössä olevassa Rauman seudun jätehuoltolaitoksen perustamassa ja ylläpitämässä 

keräyspisteessä. Korttelikeräyspisteessä kerätään polttokelpoisen jätteen lisäksi kierrätettäviä hyö-

tyjätteitä. Korttelikeräyksen maksuilla katetaan korttelikeräyspisteen ylläpidon kustannukset. Kort-

telikeräysmaksu on kiinteistökohtainen ja se määräytyy kiinteistöllä asuvien henkilöiden lukumää-

rän mukaisesti. Maksu oikeuttaa keräyspisteen käyttöön. Maksu määrätään kiinteistönhaltijalle tai 

omistajalle, joka on ilmoitettu Rauman seudun jätehuoltolaitoksen asiakasrekisteriin. Korttelike-

räysmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan kalenterivuosittain neljässä erässä.  

Korttelikeräyspiste sijaitsee Eteläkadun kierrätyspisteen yhteydessä ja maksut ovat seuraavat: 

 
Taulukko 5 

Kiinteistöllä asu-

vien henkilöiden 

lukumäärä 

kuukausimaksu 

€ 

(alv 0%) 

kuukausimaksu 

€ 

(alv 24%) 

1-2 8,07 10,01 

3-5 12,10 15,00 

vähintään 6 16,13 20,00 

Uusi avain kadon-

neen tilalle (€/kpl) 
5,65 7,01 

 

 

10 § Lietteen vastaanottomaksut 

 

Lietteiden osalta Raumalla on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Vastaanotto-

maksuista määrätään Rauman veden taksassa. 

 

 

 


