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1. YLEISET MÄÄRÄYKSET  
 
1 § Soveltamisala  

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan 
ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on sää-
detty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.  
 
Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Simon kunnan toiminta-alueella. 
 

2 § Tavoitteet  
Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden mää-
rää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.  
 
Sekajätteet, hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä toi-
sistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa ja toimitettava asianmukaisiin vastaan-
otto- ja käsittelypaikkoihin.  
 
Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu koh-
tuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jäte 
on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti ener-
giana. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. 
  

3 § Määritelmät  
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:  
Aluekeräyspisteellä miehittämätöntä keräyspaikkaa, jonne voi jättää asumisessa 
syntyvää jätettä ja jonka käyttöoikeus on vain vuosimaksua maksavilla. 
Betoni- ja tiilijätteellä rakennusjätteestä erilleen lajiteltua puhdasta, betonista tai tii-
listä koostuvaa jätettä 
Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä. 
Ekopisteellä paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen käyttöön tarkoitettuja hyötyjättei-
den keräysvälineitä. 
Erityisjätteellä jätettä, joka vaatii kuljetuksen tai käsittelyn aikana erityistoimia, kuten 
välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta ei ole ongelmajätettä. Erityisjätteitä ovat 
mm. teurasjätteet, käymäläjätteet, terveydenhuollossa syntyvät biologiset jätteet sekä 
pistävät ja viiltävät jätteet.  
Haja-asutusalueella asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita. 
Hyötyjätteellä jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka sisältä-
mä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. 
Hyötyjätteitä ovat mm. paperi, pahvi, puu, lasi, muovi ja metalli.  
Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä 
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.  
Jätteen haltijalla  jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka 
muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on 
Jätteiden keräilyvälineillä astioita, säiliöitä, lavoja ja muita vastaavia välineitä, joihin 
jätteet kootaan kuljetusta varten.  
Kaatopaikalla  jätteiden loppusijoitusaluetta Simon kaatopaikalla Malininkankaalla. 
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Keräyskartongilla neste- ja kotelopakkauksia, muita kuitupakkauksia, pieniä määriä 
keräyspahvia sekä muuta niihin rinnastettavaa kartonkituotetta.  
Keräyspahvilla aaltopahvia, ruskeaa pahvia, voimapaperia, ruskeita kirjekuoria, rus-
keita paperikasseja ja muuta niihin rinnastettavaa pahvituotetta.  
Keräyspaperilla sanomalehteä, aikakauslehteä, suoramainontajulkaisua, puhelin-
luetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta, toimistopaperia ja muuta niihin rinnastetta-
vaa paperituotetta.  
Kompostoinnilla  biojätteen yhteen kokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, 
joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa. 
Kyllästetyllä puujätteellä rakennus- ja purkutoiminnassa tai puunjalostuksessa syn-
tynyttä kupari-, kromi-, arseeni-, kreosootti- tai muulla kyllästeaineella käsiteltyä puu-
ta. 
Lasi- ja keramiikkajätteellä kaiken väristä lasia, keramiikkaa, posliinia, kristallia ja 
peililasia, mutta ei tasolasia, kuten ikkunoita. 
Levyjätteellä  puukuituisia tuotteita, kuten laminaatteja ja parketteja, levykaappeja 
sekä vanereita. 
Metallijätteellä kokonaan metallista valmistettua tuotetta tai metallia sisältävää tuo-
tetta tai raaka-ainejätettä sekä erillisiä metalliosia. 
Ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheut-
taa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteitä ovat mm. 
liima-, maali- ja liuotinainejätteet, ohenteet, puunsuoja- ja kyllästysaineet, kasvinsuo-
jeluaineet, tuhoeläinmyrkyt, raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput, öljyjätteet, 
lääkkeet, saastuneet maat, sähkö- ja elektroniikkaromu, asbesti.  
Pienmetallilla tyhjiä säilyke- ja juomatölkkejä, metallipurkkeja, puhdistettuja alumiini-
vuokia ja -folioita, metallikansia, kruunu- ja kierrekorkkeja sekä muuta niihin rinnastet-
tavaa metallituotetta.  
Puujätteellä  rakennus- ja purkutoiminnassa, metsätaloudessa ja puutarhojen hoi-
dossa syntyvää puhdasta tai pintakäsiteltyä puujätettä. 
Puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrat-
tavaa pihan, puutarhan ja puistojen hoidossa syntyvää eloperäistä jätettä.  
Rakennusjätteellä  rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätettä 
Riskijätteellä terveydenhuollon laitosten tartuntavaarallisia, viiltäviä ja pistäviä jättei-
tä, kudosjätteitä tai näihin verrattavia jätteitä. 
Romuajoneuvolla käytöstä poistettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa. 
Saastuneella maalla maa-aineksia, jotka sisältävät haitallisessa määrin terveydelle 
tai ympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. 
Sakokaivolietteellä sako-, umpikaivo- ja jätevesilietettä 
Sekajätteellä jätettä, jota ei erilliskerätä hyötykäyttöön toimitettavaksi.  
Sähkö- ja elektroniikkaromulla käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. 
Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostu-
mukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toi-
minnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä.  
Ylijäämämaalla rakennustoiminnan tai muun vastaavan yhteydessä irrotettuja ja sii-
nä käyttämättä jääneitä maa-aineksia.  
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2. JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN, KÄSITTELY JA LAJITTELU   
KIINTEISTÖLLÄ  
 
 

4 § Jätteiden lajittelu  
Biojäte: 
Kiinteistöillä on biojätteen omatoiminen kompostointi suositeltavaa. Kiinteistöllä saa 
kompostoida siellä syntynyttä biojätettä. Lannan ja lietteiden kompostointi on taaja-
ma-alueilla kielletty. 
  
Keräyspaperi:  
Keräyspaperi tulee pitää aina erillään muista jätteistä ja toimittaa asianmukaiseen 
keräyspaikkaan. Keräyskelpoista paperia ei saa laittaa sekajätteen keräysvälinee-
seen.  
 
Keräyskartonki:  
 
Asuinkiinteistöjen tulee toimittaa keräyskartonki ekopisteeseen. 
 
Pienmetalli:  
Pienmetalli on toimitettava mahdollisuuksien mukaan ekopisteeseen. 
 
Lasi- ja keramiikkajäte:  
Lasi- ja keramiikkajäte on toimitettava mahdollisuuksien mukaan ekopisteeseen. Ta-
solasia ei tule laittaa ekopisteiden lasi- ja keramiikkajätteiden keräyspisteisiin, vaan 
se tulee toimittaa Simon kaatopaikalle tai muuhun asianmukaisen luvan omaavaan 
keräily- ja käsittelypaikkaan. 
 
Puujäte:  
Käsittelemätön puujäte, joka ei sisällä kyllästysainetta, maalia, lakkaa, liimaa yms., 
voidaan hyödyntää polttopuuna.  
 
Puujäte, jota ei hyödynnetä polttopuuna, tulee toimittaa erilliskerättynä Simon kaato-
paikalle tai muuhun luvan saaneeseen käsittely- tai keräyspaikkaan.  
 
Painekyllästetty puu on ongelmajätettä, jonka hävittämisessä on noudatettava on-
gelmajätteistä annettuja ohjeita.  
 
Puutarhajäte: 
Mikäli puutarhajätteitä ei hyödynnetä omatoimisesti, puutarhajätteet sekä puiden ja 
pensaiden leikkuujätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava kaatopaikalle tai muu-
hun ympäristöluvan omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan.  
 
Maatalouden kasvijätteet on hyödynnettävä kiinteistöllä, kompostoitava, kynnettävä 
peltoon tai toimitettava luvan saaneeseen käsittely- tai keräyspaikkaan. 
 
Puutarhajätteiden vienti yleisille metsä-, puisto- ja viheralueille on kielletty.  
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Rakennus-, remontti- ja purkujätteet  
Rakennus-, remontti- ja purkujätteitä koskevat määräykset koskevat sekä kotitalouk-
sia, yrityksiä että ammattimaista rakentamista.  
 
Käyttämättä jääneet rakennusmateriaalit ja käyttökelpoiset rakennusosat rakennus-, 
remontti- ja purkutyömailta tulee kerätä erilleen siten, että ne voidaan toimittaa uudel-
leen käyttöön.  
 
Tuotanto- ja purkujätteet on lajiteltava ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyö-
dynnettäväksi tai käsiteltäväksi. 
 
Hyödynnettäväksi toimitettavat jätteet:  

 - puu- ja levyjäte  
 - keräyspaperi ja –pahvi  
 - metalliromu  
 - betoni-, tiili-, laatta- ja muut kiviainesperäiset jätteet  
 - ylijäämämaa  
 - muu hyötykäyttöön soveltuva jäte  

 
5 § Kompostointi  

Biojätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä kaikillla kiinteistöllä on kompostointi. Kiin-
teistöllä saa kompostoida biojätettä ja puutarhajätettä, jos tontin muu käyttö ei aseta 
kompostoinnille rajoituksia. 
 
Taajama-alueella on lannan ja lietteiden kompostointi kielletty, ellei käsittelyaluetta ole 
kaavoituksella tähän tarkoitukseen osoitettu. Käymälä- ja sakokaivolietettä ei saa kom-
postoida taajama-alueella. Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on saa-
tu jätelain mukainen lupa. 
 
Elintarvikejäte:  
Eloperäistä biojätettä saa kompostoida suljetussa, hyvin ilmastoidussa ja lämpöeriste-
tyssä kompostorissa, joka on suojattava haittaeläinten pääsyltä. Kompostointi ei saa 
aiheuttaa missään tilanteessa haittaa ympäristölle eikä terveydelle. Kompostoria on 
hoidettava kompostointia koskevien ohjeiden mukaisesti ja kompostori on pidettävä 
asianmukaisessa kunnossa.  
 
Biojätekompostia ei saa poistaa säiliöstä ennen kuin jätteet ovat selvästi maatuneet. 
Maatuneen biojätekompostin voi jälkikompostoida kompostisäiliön ulkopuolella asian-
mukaisessa kehikossa riittävää huolellisuutta noudattaen.  
 
Pieneläinten ulosteet: 
Pieneläinten ulosteita saa kompostoida taajama-alueella vain vähäisessä määrin sulje-
tussa, hyvin ilmastoidussa ja lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on suojattu haitta-
eläinten pääsyltä. 

 
Puutarhajäte:  
Puutarhajätteitä, kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita niihin verrattavia jätteitä, saa 
kompostoida ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa. Kompostike-
hikko on suojattava niin, että se ei roskaa ympäristöä.  
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Kompostoimattomat puutarhajätteet sekä puiden ja pensaiden leikkuujätteet, joita ei 
käsitellä kiinteistöllä, on kerättävä erikseen ja toimitettava Simon kaatopaikalle tai 
muuhun ympäristöluvan omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan.  

 
Kompostorin sijoittaminen:  
Kompostoria tai kompostikehikkoa ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi 
kaivoa tai vesialuetta eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi 
naapurin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostu-
musta rakennusluvassa jätehuollolle varatulle alueelle.  
 

6 § Jätteen poltto  
Jätteiden polttaminen on kielletty ilman ympäristölupaa. Taajama-alueella saa polttaa 
keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa risuja ja oksia sekä 
puhdasta, kuivaa ja kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta, jollei jäljempänä ole 
muuta määrätty. Haitallisista aineista vapaata pahvia ja paperia saa polttaa vähäisiä 
määriä mm. sytykkeenä. 
 
Maalattua, lakattua tai kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä yms. ei saa polttaa kiin-
teistöllä vaan ne tulee toimittaa luvan saaneeseen käsittely- tai keräyspaikkaan.  
Jätteiden avopoltto on kielletty.  
 
Taajama-alueen ulkopuolella saa 1 mom:n lisäksi myös avopolttona polttaa vähäisiä 
määriä kuivia risuja, oksia tai puhdasta puuta silloin, kun siitä ei aiheudu haittaa naapu-
reille eikä metsä- tai ruohikkopalovaroitus ole voimassa. Polton suorittajan on huoleh-
dittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä.  

 
7 § Muu omatoiminen käsittely  

Muu kuin 4, 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu jätteiden omatoiminen käsittely on kielletty ilman 
ympäristöviranomaisen lupaa tai hyväksyttyä suunnitelmaa. Jätteiden hautaaminen on 
kielletty.  

 
 

3. JÄTTEEN KERÄYS JA KULJETUS  
 
8 § Järjestetty jätteenkuljetus  

Järjestetyn jätteenkeräyksen toiminta-alueena on koko kunta, lukuun ottamatta  me-
ren saaristossa olevia kiinteistöjä. Meren saaristossa olevat kiinteistöt jätetään järjes-
tetyn jätteenkeräyksen ulkopuolelle, koska liittyminen on vaikea toteuttaa siten, että 
se on tasapuolinen muiden kiinteistöjen sekä eri saarien kesken.  Halutessaan saa-
ristokiinteistöt voivat liittyä keräyksen piiriin jätteenkäsittelytaksan mukaisella vuosi-
maksulla. Liittymisestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus tekniselle osastolle. 
 
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvat kaikki kiinteistöiltä ja yhteisistä jäteastioista 
kuljetettavat yhdyskuntajätteet, lukuun ottamatta tuottajavastuulle määrättyjä jätteitä 
ja järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Jätteen haltija vastaa jär-
jestetyn jätteenkuljetuksen piiriin kuulumattoman jätteen kuljettamisesta asianmukai-
seen vastaanottopaikkaan.  
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Simon kunta ylläpitää jätteenkuljetuksen asiakasrekisteriä. Asiakas on velvollinen il-
moittamaan asiakasrekisteriin vaikuttavista muutoksista tekniselle lautakunnalle, 
muutokset huomioidaan ilmoituspäivästä alkaen. 

 
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen: 
Simossa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 
tarkoittaa käytännössä sitä, että kunta ostaa kuljetuspalvelut yhdeltä tai useammalta 
yksityiseltä kuljetusyrittäjältä. Kunta kilpailuttaa kuljettamista koskevan urakan ja te-
kee kuljetusyrittäjän kanssa sopimuksen kuljetuspalvelujen antamisesta kunnan 
asukkaille. Simon kunnan neuvontanumerosta (016 – 269 252) saa Simon jätteenkul-
jettajien yhteystiedot. 
 
Naapurikiinteistöt tai tiekunnat voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yh-
teisiä keräysvälineitä. Yhteisastian käytöstä on toimitettava kirjallinen sopimus Simon 
kunnalle. 
 
Loma-asunnon haltijan on mahdollisuus olla tekemättä jätteenkuljetussopimusta, mi-
käli hän käyttää vuosimaksua vastaan aluekeräyspistettä.  
 

9 § Jäteastiat  
Kiinteistöllä on oltava riittävä määrä jäteastioita. Astioiden on oltava tiiviitä, kuor-
mauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä.  
 
Jäteastian haltijan on huolehdittava astian huollosta, kunnossapidosta ja puhdistami-
sesta. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Myös jäteastian ympäristön 
siisteydestä on huolehdittava. 
 
Jäteastioina saa käyttää:  

 - käsin siirrettävissä olevia, tilavuudeltaan enintään 800 litran, kannellisia, pyö-
rin ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein 
varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen,  

 - kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteauto-
jen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle,  

 - maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki voidaan 
koneellisesti siirtää jäteautoon tai joihin sijoitettu jätesäiliö soveltuu puristinlait-
tein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen ja  

 - poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen 
keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.  
- Uusia jätesäkkitelineitä ei enää hyväksytä keräysvälineiksi. Vanhoja jätesäk-
kitelineitä voi käyttää 1.1.2013 asti, jonka jälkeen 100-200 litran jätesäkkejä 
saa käyttää enää vain lisäroskien keräilyyn. 

  
Erilliskerättävien jätteiden ja ongelmajätteiden keräykseen tarkoitetut jäteastiat on 
merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä tai värillä. Merkitseminen voidaan toteut-
taa käyttämällä jätelajin värin mukaisia astioita tai riittävän suurta oikean väristä tar-
raa. Eri jätelajien keräysastioiden ohjeelliset värit ovat seuraavat:  
 

 - harmaa kierrätykseen kelpaamaton sekajäte   
 - vihreä keräyspaperi ja -pahvi   
 - punainen ongelmajäte   
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 - sininen keräyskartonki   
 - musta metalli   
 Käsin siirrettäväksi tarkoitettujen pyörällisten jäteastioiden paino saa olla enin-

tään 120 kg.  
 
10 § Jäteastioiden sijoittaminen  

Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 5 metrin päähän koneellisesti tyhjen-
nettävistä jäteastioista. Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava 
siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipai-
kalta.  
 
Ulkona jäteastiat on sijoitettava tasaiselle alustalle ja ne saa suojata näköesteellä, 
kuten aitauksella tai istutuksin. Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa 
erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu il-
manvaihto sekä vesijohto, viemäri ja valaistus.  Paloturvallisuussyistä astiat tulisi si-
joittaa vähintään kahdeksan metrin etäisyydelle rakennuksista tai suojattava palotek-
nisellä osastoinnilla. Sijoituksessa on noudatettava pelastusviranomaisen ohjeita.  
 
Alueiden ja väylien, joilla jäteastioita siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta var-
ten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja ka-
tosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että jäteastioita voidaan 
joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kal-
tevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1:10.  
 
Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioille johtavan kulkuväylän ja keräysväli-
neiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että jäteastiat voidaan siir-
tää ja tyhjentää esteettä.  
 

11 § Jätteiden laittaminen jäteastioihin  
Sekajäteastiaan ei saa laittaa:  

- palon tai räjähdyksen vaaraa aiheuttavia jätteitä, kuten kuumaa tuhkaa, 
 - ongelmajätteitä,  
 - sähkö- ja elektroniikkaromua 
 - hyötyjätteitä 
 - esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa tms. syyn takia saat-

tavat vahingoittaa jätteen tuojaa, keräysvälineen käsittelijää tai käsittelypaikan 
työntekijöitä taikka voivat vahingoittaa keräysvälinettä, jäteautoa tai käsittely-
laitteita;  

 - esineitä tai aineita, kuten hiekoitushiekkaa, jotka saattavat vaikeuttaa jätteen 
kuormausta tai purkamista,  

 - nestemäisiä jätteitä tai lietteitä,  
 - käymäläjätteitä,  
 - erityisjätteitä tai  
 - moottoriajoneuvon renkaita.  

 
Edellä mainitut jätteet on kiinteistön haltijan kuljetettava joko omatoimisesti tai kulje-
tusyrittäjän kanssa tehtävällä sopimuksella niille tarkoitettuihin vastaanotto- tai käsit-
telypaikkoihin.  
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Jos jäteastiaan sijoitettava jäte on niin märkää, että sen voi olettaa jäätyvän kiinni 
astian seinämiin, niin jäte on käärittävä esimerkiksi sanomalehteen tai astian vuora-
uksena on käytettävä säkkiä. 
Tuhka ja muut pölyävät jätteet on pakattava tiiviisti ennen jätteiden astiaan laittamis-
ta.  
 

12 § Poikkeukselliset jätteet  
Jos kiinteistöllä syntyvät jätteet eivät poikkeuksellisen kokonsa tai suuren määränsä 
vuoksi sovellu säännölliseen järjestettyyn jätteenkuljetukseen, on jätteen haltijan huo-
lehdittava itse kuljetuksen järjestämisestä tai sovittava jätteen kuljetuksesta erikseen 
kuljetusyrittäjän kanssa. Poikkeukselliset jäte-erät on ennen kuljetusta merkittävä jät-
teeksi riittävän selvästi.  

 
 
13 § Jäteastioiden tyhjennys  

Jäteastiat on mitoitettava ja jätteitä on noudettava kiinteistöltä niin usein, että kertyvät 
jätteet sopivat jäteastioihin, keräysvälineet voidaan aina sulkea eikä jätteistä aiheudu 
haju- tms. ympäristö- tai terveyshaittaa.  
 
Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti siten, että tyhjennysväli on enintään seu-
raava:  
     Kesällä  Talvella  
Sekajäte    1.6. - 31.8. 1.9. - 31.5. 
Kiinteistöt ja niiden kimpat, sis. biojätettä  2 viikkoa 4 viikkoa 
Kiinteistöt ja niiden kimpat, ei sis. biojätettä  4 viikkoa 4 viikkoa 
Loma-asunnot, sis. biojätettä   2 viikkoa  
Loma-asunnot ei sis. biojätettä   6 viikkoa  
Hyötyjätteet    tarvittaessa 
Ongelmajätteet    vähintään kerran vuodessa 
 
Loma-asuntojen on kuuluttava järjestetyn jätteenkeräilyn piiriin 1.6. - 31.8. välisen 
ajan ja muutoin tarpeen mukaan. 
 
Asuinkiinteistöjen jäteastiat voidaan tyhjentää 6 tai 8 viikon välein,  jos elintarvikejät-
teet kompostoidaan kiinteistöllä §:n 5 mukaisesti ja jätetä syntyy vähän ja kertyneet 
jätteet mahtuvat keräysvälineeseen ja kerätystä jätteestä ei aiheudu ympäristölle ja 
terveydelle haittaa. 6 tai 8 viikon tyhjennysvälin edellytyksenä on asianmukaisesti 
täytetty kompostointi-ilmoitus, joka toimitetaan Simon kunnan tekniselle lautakunnal-
le. 

 
Haja-asutusalueella sijaitsevista yhden henkilön talouksista, joiden jäteastioissa ei 
ole biojätettä, jäteastia voidaan tyhjentää talviaikana (31.9.-31.5.) enintään 8 viikon 
välein. 

 
Kunnan tekninen lautakunta  voi poikkeustapauksessa hakemuksesta myöntää 
asuinkiinteistölle tyhjennysvälin pidennyksen 10 tai 12 viikkoon. Pidennetyn tyhjen-
nysvälin ehdot ovat: 

 
- elintarvikejätteet kompostoidaan kiinteistöllä §:n 5 mukaisesti 
- jätettä syntyy erittäin vähän 
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- kiinteistöillä ei ole mahdollisuutta käyttää yhteistä keräysvälinettä vierekkäisten 
kiinteistöjen/ lähinaapureiden kanssa 

- kertyneet jätteet mahtuvat jäteastiaan 
- kertyneistä jätteistä ei aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle 

 
Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten keräysvälineiden käyttö ei oikeuta tyhjen-
nysvälien pidentämiseen. Pienin jäteastia on 80 litraa. 
 
Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa, 
on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn. 

 
14 § Jätteenkuljetus:  
Jätteet tulee kuljettaa:  

 - umpikorisessa kuljetusvälineessä,  
 - puristinlaittein varustetussa jätesäiliössä,  
 - keräysvälineenä käyttävässä umpinaisessa jätesäiliössä tai  
 - avolavoilla, jolloin tulee erityisesti huolehtia siitä, että jätettä ei pääse kuor-

mauksen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön.  
 

Kuorma on tarvittaessa peitettävä esim. riittävän tiheällä verkolla tai peitteellä. Pölyä-
vää tai pienikokoista ja kevyttä jätettä saa kuljettaa vain umpinaisissa ja kannellisissa 
säiliöissä tai pakattuna.  
 
Mikäli jätesäiliössä kuljetetaan kosteita tai nestemäisiä jätteitä, on varmistuttava säili-
ön tiiviydestä.  
 

15 § Jätteiden luovuttaminen kuljetukseen  
Jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle ammattimaiselle jätteenkuljetta-
jalle, joka on rekisteröitynyt alueellisen ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedos-
toon.  
 

16 § Jätteen kuormaaminen  
Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöillä tai sen lähistöllä on pääsääntöisesti kiel-
letty klo 22-06 välisenä aikana. Kuormaus on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi.  
 
 

4. ONGELMA- JA ERITYISJÄTTEET  
 
17 § Ongelmajätteiden lajittelu  

Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jät-
teistä. Ongelmajätteet on pakattava ja merkittävä asianmukaisesti.  
 

18 § Ongelmajätteiden keräys ja varastointi  
Kiinteistölle voidaan järjestää keräyspaikka kiinteistöllä syntyville ongelmajätteille tai 
joillekin niistä. Näin kerättäville ongelmajätteille tulee olla erillinen lukittava tai valvottu 
tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa.  
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Ongelmajätteiden keräyspaikan tulee olla tuulettuva tai varustettu ilmastoinnilla. Tila 
ei saa sijaita autosuojassa eikä asuinkiinteistön yhteisissä kellari- tai ullakkotiloissa, 
jotka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.  
 
Keräyspaikalla on oltava nimetty hoitaja, joka vastaa ongelmajätteiden asianmukai-
sesta keräyksestä, varastoinnista ja eteenpäin toimittamisesta. Keräyspisteen käyttä-
jille on tiedotettava, kuinka ongelmajätteiden keräys ja varastointi kiinteistöllä ja toimit-
taminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty. Keräyspaikan käyttöä koskevat ohjeet 
on oltava kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä.  
 
Eteenpäin toimitetuista ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden mää-
rä, laatu ja se, mihin jäte on kuljetettu. Kutakin ongelmajätelajia varten tulee olla erilli-
nen selvästi merkitty keräysväline. Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti 
suljetuissa, asianmukaisissa, merkityissä astioissa. Astiat on sijoitettava tiivispohjai-
selle reunakorokkein varustetulle alustalle. Muut ongelmajätteet on säilytettävä tiivis-
pohjaisella alustalla katetussa tilassa.  
 
 

 
 
19 § Ongelmajätteiden toimittaminen käsittelyyn  

Asuinkiinteistöjen ongelmajätteet:  
Asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava Simon kunnan järjestämään keräys-
paikkaan tai muuhun asianmukaisen luvan omaavaan keräily- tai käsittelypaikkaan. 
Tiedot kulloinkin käytössä olevista keräyspaikoista saa Simon kunnasta.  
 
Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet:  
Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan 
omaavaan keräily- tai käsittelypaikkaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. 
Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se, mihin jä-
te on kuljetettu. Tiedot on säilytettävä kolme (3) vuotta ja pyydettäessä esitettävä jä-
tehuoltoa valvovalle viranomaiselle.  
 

20 § Haitallisia aineita sisältävä ongelma- tai eri tyisjäte  
Haitallisia aineita, kuten lyijyä, PCB:tä, PAH-aineita tai asbestia, sisältävien jätteiden 
varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöi-
tä. Jätteitä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin. Pakkaukset on 
merkittävä, kuten ongelmajätteiden merkitsemisestä säädetään.  
 
Jätteet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan.  
 

21 § Lietteet ja käymäläjätteet  
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava ja tyhjennettävä laitevalmistajan 
ohjeen mukaan tai vähintään kerran vuodessa.  
 
Vakituisessa asuinkäytössä olevan asunnon umpi- ja saostussäiliöt on tarkastettava 
vähintään kahdesti vuodessa ja tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Kiinteistön 
omistaja saa antaa lietteen kuljetettavaksi vain sellaiselle toiminnan harjoittajalle, jolla 
on jätelain 49 §:n mukainen oikeus ottaa jätelietettä kuljetettavaksi. Asukkaat tekevät  
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sopimukset kuljettajan kanssa. Simon kunnasta (016-269 252) saa sakokaivoliettei-
den kuljettajien yhteystiedot. 

 
Erotuskaivojen, umpisäiliöiden ja saostussäiliöiden tyhjennysjäte on toimitettava kun-
nan määräämään vastaanottopaikkaan tai asianmukaisen ympäristöluvan omaavalle 
vastaanottajalle tai käsittelijälle. Tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista ja säi-
liöistä kerätyt jätteet on toimitettu, on pidettävä kirjaa.   
 
Muut kuin kompostoivat kuivakäymälät on varustettava kertakäyttöisillä tiiviillä pakka-
uksilla. Käymälä, jonka luo päästään loka-autolla, voidaan varustaa myös vedenpitä-
vällä imutyhjennettävällä astialla. Käymäläastiaan ei saa panna muuta kuin käymälä-
jätettä. Kuivakäymäläjäte, ellei sitä kompostoida asianmukaisesti kiinteistöllä, on toi-
mitettava tiiviisti pakattuna tai säiliössä kunnan määräämään vastaanottopaikkaan tai 
asianmukaisen ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle tai käsittelijälle.  

 
22 § Terveydenhuollon jäte  

Terveydenhuollon jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädän-
töä.  
 
Terveydenhuollossa syntyvät jätteet tulee pakata annettujen ohjeiden mukaisesti ja 
jäteastiat tulee merkitä tarralla, josta käy ilmi, mitä jätettä kyseinen astia tai pakkaus 
sisältää.  
 
Ei-tartuntavaaralliset sairaalajätteet tulee sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle 
ja peittää välittömästi. 
 
Tunnistettava biologinen jäte ja tartuntavaarallinen jäte on toimitettava luvanmukai-
seen paikkaan. 
 

 

5. JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKAT  
 
23 § Jätteiden vastaanottopaikat  

Tiedot kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanottopaikoista saa Simon  kunnas-
ta. Vastaanottopaikat on esitetty liitteessä 1.  
 

24 § Vapaa-ajanasuntojen aluekeräyspisteet  
Loma-asuntojen aluekeräyspisteet on tarkoitettu loma-asumisessa ja siihen rinnastet-
tavassa toiminnassa syntyvän sekajätteen keräyspaikaksi ja niiden käyttöoikeus on 
ainoastaan vuosimaksua maksavilla kiinteistöillä. Jätehuoltopisteeseen ei saa viedä 
suuria kertaeriä tai suurikokoisia jätteitä. 
  

25 § Yleisten vastaanottopaikkojen käyttö  
Jätteiden vastaanottopaikoissa on noudatettava paikan ylläpitäjän ilmoittamia käyttöä 
koskevia määräyksiä ja ohjeita. Vastaanottopaikan ylläpitäjän on asetettava ohjeet ja 
määräykset selkeästi kaikkien käyttäjien nähtäville.  
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6. MUUT MÄÄRÄYKSET  
 
26 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto  

Yleisötilaisuudet on suunniteltava mahdollisimman vähäjätteisiksi. Tilaisuuden järjes-
täjän on huolehdittava, että tapahtuma-alueella on riittävä määrä yleisön käyttöön 
tarkoitettuja biojäte- ja sekajäteastioita sekä yleinen keräyspaikka messu-, myynti- ja 
tarjoilupisteissä syntyville jätejakeille.  
 
Messu-, myynti- ja tarjoilupisteiden hoitajien on toimitettava syntyvät jätteet tapahtu-
ma-alueen keräyspaikkaan asianmukaisesti lajiteltuina.  

 
27 § Kiinteistön keräysvälineiden käyttö  

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville 
jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. Keräysvälineiden käyttöä koske-
vat ohjeet ja määräykset on asetettava selkeästi kaikkien käyttäjien nähtäville.  

 
 
28 § Määräyksistä poikkeaminen  

Kuntien ympäristöviranomaisten päätöksellä voidaan yksittäistapauksissa erityisestä 
syystä poiketa siitä, mitä näissä määräyksissä on sanottu. Poikkeamisesta ei saa ai-
heutua haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä näiden määräysten tavoitteiden syr-
jäytymistä. Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista. 
Poikkeamispäätökset eivät saa asettaa kuntalaisia keskenään eriarvoiseen ase-
maan. 
 

29 § Rekisterin pitäminen  
Jätteitä kuljettavien yritysten on pidettävä rekisteriä asiakkaistaan jätelajeittain. Yri-
tysten on pyydettäessä toimitettava  asiakastiedot  Simon  kunnalle.  
 

30 § Määräysten valvonta  
Näiden määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.  
 

31 § Määräysten voimaantulo  
Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 01.02.2010 ja niillä korvataan Simon 
kunnan aikaisemmat jätehuoltomääräykset.  
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LIITE 1. 
SIMON  KUNNAN OSOITTAMAT VASTAANOTTOPAIKAT 
 
Malinin kaatopaikka , Pohjoispuolentie  59, 95200 Simo.  

 -  sekajäte  
 -  hyötyjätteet  
 -  sähkö- ja elektroniikkaromu 
 -  erityisjätteet  
 -  rakennusjätteet  
 -  puutarhajätteet  
 -  puu- ja levyjäte 
 -  metallijäte 
  

Ongelmajätepiste, Simon paloasema, Pohjoispuolentie 15 a, 95200 Simo 
 - ongelmajätteet  
  

Yleisimpiä ongelmajätteitä ovat jäteöljyt, öljynsuodattimet, akut, paristot, loisteputket, 
vanhentuneet lääkkeet, elohopeamittarit, maalit, lakat, liimat, ohenteet, hapot, emäk-
set, liuottimet ja puun kyllästys- ja suoja-aineet 

 
Aluekeräyspisteet ,  

- Simoniemen kalasatama, Kalasatamantie 14 
- Karsikon kalasatama, Karsikontie 
- Onkalon venesatama, Onkalonrannantie 
- Saarenrannan venesatama, Saarentie 
- Marttilanlahden venesatama  
 - raviradan puoli, Vasankarintie 
 - urheilukentän puoli, Maneesintie 

Eko-pisteet, 
Miehittämättömät hyötyjätteiden keräyspisteet sijaitsevat  

- Maksniemessä kioskin viereisellä tontilla, Sänkeläntie 2  
- Simoniemessä entisen kauppakiinteistön pihassa, Kirkkotie 85c  
- Simon asemalla linja-autoaseman pihassa, Ratatie 1 

 
Tarkasta lähin keräyspisteesi Simon kunnan jäteneuvontanumerosta 016 - 269252. 
Sijainnit löytyvät myös osoitteesta www.simo.fi/asuminen/jätehuolto. 
 
Ekopisteisiin  voi viedä: 

- pienmetalliromut  
- lasit, ei kuitenkaan ikkunalasia, lasipulloista tulee poistaa metalliosat 
- pahvit ja paperit 
- nestepakkaukset 

 Kierrätyspisteisiin ei saa  viedä talousjätettä 
 
Sakokaivoliete, 

Iin kunnan Kuivaniemen kylässä sijaitseva Kuivaniemen Vesi Oy:n jätevedenpuhdis-
tamo, os. 

 Tarkista  sakokaivolietteiden  kuljettajien yhteystiedot jäteneuvontanumerosta 
  016 - 269252 


