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RAUMAN KAUPUNGIN TSV-JÄTETAKSA 

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 

 

Tekninen valiokunta hyväksynyt 24.3.2020, voimaantulo 1.4.2020 

Tekninen valiokunta hyväksynyt muutokset 27.10.2020, voimaantulo 1.1.2021 

Tekninen valiokunta hyväksynyt muutokset 17.1.2023, voimaantulo 1.2.2023 

 

1 § TSV-jätetaksan perusteet ja soveltamisalue  

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta 

jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla 

katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden 

kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus, valistus sekä jätehuollon 

kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien 

hoitaminen.  

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätemaksun perusteista määrätään TSV-

jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut ja jätteen vastaanottomaksut määrätään taksan 

perusteella. Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Rauman 

kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii Rauman kaupungin tekninen valiokunta (jäljempänä 

jätehuoltoviranomainen). Lakisääteiset, kunnalle kuuluvat, jätehuollon palvelutehtävät hoitaa 

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos. Rauman kaupunki hoitaa jätemaksujen laskutuksen ja 

maksukertymien seurannan. 

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan 

jätteeseen eli TSV-jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Kunnan on järjestettävä muun 

kuin sen vastuulle jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun 

palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi 

tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Jos kysymyksessä on muusta kuin ennalta 

arvaamattomasta kiireestä johtuva kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu, jonka arvo on vähintään 

2000 euroa vuodessa, muun palvelutarjonnan puutteen toteamisen edellytyksenä on, että jätteen 

haltija on julkaissut Materiaalitorilla tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta ja että 

tarjouspyyntöä vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa 

vähintään 14 vuorokauden määräajassa. Tämän jälkeen TSV-palvelua voi pyytää kunnalta, 

käytännössä kunnalliselta jäteyhtiöltä. Jätelain 78§:n mukaan kunnan toissijaisesta 

jätehuoltopalvelusta perittävä jätemaksu ei saa alittaa 32 §:n nojalla järjestetystä lajiltaan ja 

laadultaan vastaavan jätteen jätehuoltopalvelusta perittävää jätemaksua. 

Kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavat jätehuoltopalvelut ovat kunnan lakisääteisiä 

jätehuoltopalvelutehtäviä ja niissä on noudatettava jätehuoltoviranomaisen vahvistamaa taksaa. 

Taksan mukaiset maksut koskevat kunnan järjestämässä säännöllisessä jätteenkuljetuksessa 

kuljetettavia jätteitä sekä Hevossuon jäteasemalla vastaanotettavaa jätettä.  

Taksa on voimassa Rauman kaupungin alueella. 
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2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset  

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

haltija, jonka jätehuollon Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos järjestää.  

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

jätehuoltoviranomaiselle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Lasku on jätelain 83 §:n 

mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta 

alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään 

eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa säädetään 

viivästyskorosta.  

Rauman kaupungin laskujen perintä on ulkoistettu perintäyhtiölle. Perintäyhtiö lähettää 

maksumuistutukset ja -vaatimukset maksamattomista jätemaksuista, joista veloitetaan perintälain 

mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.  

 

3 § Astiatyhjennysmaksujen perusteet  

Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Jätemaksut määräytyvät 

tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset 

tehdään Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten 

mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai 

tyhjennysyrityksistä. Mikäli jäteastia on jätteitä noudettaessa tyhjä, veloitetaan jätemaksutaksan 

mukainen jäteastian tyhjennysmaksu.  

Jätemaksua ei veloiteta, mikäli jäteastia on jäänyt tyhjentämättä Rauman seudun 

jätehuoltoliikelaitoksen tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi. Asiakkaan tulee ilmoittaa 

laiminlyönnistä Rauman seudun jätehuoltoliikelaitokselle viipymättä.  

Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen 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 

astiaan.  

 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 

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

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

toimenpitein tyhjennettyä.  

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

kuormaukseen.  
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Jäteastian tyhjennysyrityksestä veloitetaan jätemaksutaksan mukainen jäteastian tyhjennysmaksu, 

mikäli jäteastian tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen tai muiden kiinteistöllä vallinneiden 

syiden vuoksi. 

4 § Astiatyhjennysmaksut 

 

 

Polttokelpoinen jäte 

 

 

Käsittely € 

 

Kuljetus € 

Hinta yhteensä 
€ 

Hinta yhteensä 
€ 

Tilavuus enintään alv 0 % alv 0% alv 0% alv 24 % 

Pinta-astiat      

240 l  4,62 4,90 9,52 11,80 

380 l  6,41 5,12 11,53 14,30 

660 l  11,92 5,66 17,58 21,80 

1000 l 18,05 6,02 24,07 29,85 

Lisäsäkki 4,62 4,90 9,52 11,80 

Siirtomatka alkava 10 
m 

0,00 5,11 5,11 6,34 

Irtopöly/irtotuhka 0,00 5,42 5,42 6,72 

Etulastaussäiliöt      

3,0 m³ 50,64 34,93 85,57 106,11 

4,0 m³  67,52 34,93 102,45 127,04 

6,0 m³  100,79 38,24 139,03 172,40 

8,0 m³  127,15 40,87 168,02 208,34 

Siirtolavasäiliöt     

6 m³  107,09 57,88 164,97 204,56 

8,5 m³ 142,72 61,09 203,81 252,73 

10 m³ 178,20 64,28 242,48 300,68 

Nostoperusteiset 
säiliöt  

    

0,8 m³ 14,03 27,44 41,47 51,42 

1,3 m³ 20,47 28,80 49,27 61,09 

1,6 m³  27,05 28,80 55,85 69,25 

1,8 m³  30,43 29,14 59,57 73,86 

2,5 m³  42,26 32,13 74,39 92,24 

2,8 m³  47,34 32,64 79,98 99,18 

3,0 m³ 53,26 35,64 88,90 110,24 
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Polttokelpoinen jäte 

 

 

Käsittely € 

 

Kuljetus € 

Hinta yhteensä 
€ 

Hinta yhteensä 
€ 

3,5 m³ 59,17 35,64 94,81 117,56 

5 m³ 84,49 38,18 122,67 152,11 

Pakkaavat jätesäiliöt painoperusteinen 82,66 82,66 102,49 +käsittely 

BIOJÄTE     

Pinta-astiat      

140 l 2,11 3,55 5,66 7,02 

240 l 3,61 3,67 7,28 9,03 

330 l 4,98 4,93 9,91 12,29 

Säiliöt     

0,5 m³ 10,97 37,58 48,55 60,20 

0,8 m³ 18,10 41,56 59,65 73,97 

1,3 m³ 29,36 41,56 70,92 87,94 

1,6 m³ 36,19 41,56 77,75 96,41 

Sisäsäkit 140 – 240 l 0,00 0,58 0,58 0,72 

Pesu, pinta-astiat 0,00 10,82 10,82 13,42 

Pesu, säiliöt 0,00 81,90 81,90 101,56 

Biojäteastian tyhjennys 
polttokelpoisesta 
jätteestä 

sama kuin vastaavan kokoisen polttokelpoisen jätteen astian 
tyhjennyshinta 

 

5 § Jätteen vastaanottomaksut Hevossuon jäteasemalla 

Jäteverollisten jätteiden* vastaanottomaksut sisältävät jäteveroa 70€/t 

Jätelaji 
Yksikkö 

Vastaanottomaksu €,  

alv 0% 

Vastaanottomaksu €,  

alv 24% 

Yhdyskuntajäte, 
siirtokuormaukseen 

t 234,00 290,16 

Rakennusjäte, lajiteltu 
hyötykäyttöön 

t 144,00 178,56 

Rakennusjäte, lajiteltava t 237,60 294,62 

Loppujäte/rakennusjäte 
penkalle* 

t 162,00 200,88 

Betoni ja kiviaines  
yli 90 mm 

t 67,98 84,30 

Asbesti t 226,00 280,24 

Erityis- ja riskijäte* t 264,24 327,66 

Maa- ja kiviaines* 
sis. kiviä, kantoja, 
rakennusjätettä, juuria 

t 155,58 192,92 

Teollisuusjäte t 143,44 177,87 
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Rasvanerotuskaivojen liete t 211,63 262,42 

Hiekanerotuskaivojen ym. 
sakka* 
sisältää yli 30% 
hyödynnettävää jätettä 

t 217,10 269,21 

Ylijäämämaa ja kiviaines 
alle 90 mm 
ei sisällä kiviä, kantoja, 
rakennusjätettä, juuria 

t 25,46 31,58 

Ylijäämämaa, savipitoiset 
ei sisällä kiviä, kantoja, 
rakennusjätettä, juuria 

t 14,17 17,57 

Ylijäämämaa penkan 
hoitoon 

t 21,22 26,31 

Lievästi pilaantuneet maa-
ainekset 

t 25,46 31,58 

Kestopuut yritystoiminnasta t 140,00 173,60 

Puujäte t 30,07 37,29 

Kannot, puhdistettuina t 42,35 52,51 

Puutarhajäte kuorma-
autolla 

kuorma 25,32 31,40 

Punnitusmaksu kpl 14,52 18,00 

Siivousmaksu h 62,29 77,24 

Kuormaaja h 62,24 77,18 

Siivousmaksu kuormaajalla h 124,54 154,42 

Yritystoiminnan vaaralliset 
jätteet, alin hinta 

kpl 43,75 54,25 

Jäteöljy yli 50l t 62,99 78,11 

muu öljyjäte t 86,27 106,97 

tynnyrin hävitysmaksu kpl 30,19 37,44 

Pienkuormamaksut    

Polttokelpoinen jäte, pussi, 
enintään 10 kg 

kpl 3,88 4,81 

Polttokelpoinen jäte, säkki, 
enintään 25 kg 

kpl 9,67 11,99 

Polttokelpoinen jäte, 
enintään 50 kg 

kuorma 16,45 20,40 

Polttokelpoinen jäte,  
enintään 100 kg 

kuorma 24,19 30,00 

Puu/puutarhajäte 
henkilöautolla 

kuorma 4,85 6,01 

Saniteettiposliini, allas kpl 2,90 3,60 

Saniteettiposliini, wc-istuin kpl 4,84 6,00 

Vanteelliset ajoneuvojen 
renkaat 

kpl 2,90 3,60 

 

Suurista maa-ainestoimituksista on sovittava erikseen. 
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Hevossuon jäteasemalla ei vastaanoteta suuria määriä yritysten vaarallisia jätteitä. 

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. 

Maksu peritään jäteverollisista jätteistä sen jätteen perusteella, jota kuorma pääsiallisesti sisältää. 

Jätteen tuojalta, joka ei noudata jätteiden käsittelystä annettuja ohjeita, peritään käsittelymaksu 

lisättynä mahdollisilla siivous- tms. kuluilla. 

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

Pienkuormien käsittelymaksut määrätään ja maksuunpannaan kultakin alkavalta 10 kg:lta.  

Punnittavien kuormien maksut määrätään ja maksuunpannaan toteutuneen punnituksen 

mukaisesti. 

Vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle toimitettavasta vaarallisesta jätteestä peritään  

laitoksen voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu lisättynä kuljetuskustannuksilla ja 

pakkauskuluilla (+10%). 

Jäteöljyn osalta käsittelymaksu määrätään ja maksuunpannaan kultakin täydeltä kymmeneltä 

kilolta. 


