
 
 
 
  
 

Toimisto Laskutus Y-tunnus Jäteasema  
Tulliportinkatu 1-5 B 32 ma-pe klo 9-15 1603432-8  Nousialantie 11 
57100 SAVONLINNA 015 557 163     57230 SAVONLINNA 
www.savonlinna.fi/jatehuolto jatehuolto@savonlinna.fi     vaaka 040 714 3350 

 

ASIAKASTIEDOTE 
 
 
PERUSMAKSU 2021 
 
Savonlinnan, Enonkosken ja Rantasalmen yhteinen jätehuoltoviranomainen, alueellinen jätelautakunta, on 
vahvistanut 24.11.2020 jätehuollon perusmaksutaksan vuodelle 2021. Perusmaksu on jätelain 78 §:ssä 
määritelty maksu, jolla katetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n hoitamia palvelutehtäviä, Savonlin-
nan alueellisen jätelautakunnan toimintakuluja ja jätelautakunnan päättämiä muita kuluja.  
 
Vuonna 2019 perusmaksun kustannukset ovat jakautuneet seuraavasti: 
 
Palvelutehtävät 85 %  

• vaarallisten aineiden käsittelykulut (mm. apteekkeihin toimitetut lääkejätteet ja keräyskampanjat) 

• pienjäteasemien ylläpitokustannukset 

• erilaiset ilmaiskampanjat ja tapahtumat 

• kyllästetyn puujätteen käsittelykulut (alle 1 m³/max. 200 kg kotitalouksilta veloituksetta) 

• jäteneuvonta ja tiedottaminen 

• jätehuollon asiakasrekisterin laadinta ja ylläpito 

• paikkaavan ekopisteverkoston (lasi, pienmetalli) ylläpitokustannukset 
 

Alueellisen jätelautakunnan ja jäteviranomaisen toimintakustannukset 15 % 
 
Osoitteesta https://www.savonlinna.fi/jatehuolto/jatehuolto_osakaskunnissa/tietoa_yhtiosta  
löytyvät vuosittain tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen tiedot perusmaksun kustannusten jakautumisesta. 
 
Perusmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus mak-
suunpanovuoden alussa (1.1.). Perusmaksu määrätään kiinteistön haltijalle, jos haltijan tiedot on ilmoitettu 
jätelautakunnan jäterekisteriin. Mikäli haltijaa ei ole erikseen ilmoitettu, perusmaksu määrätään kiinteistön 
omistajalle. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus ilmoittaa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n laskutuk-
seen kiinteistön omistus- tai hallintamuutoksista, sekä laskutusosoitteen muutoksesta. 
 
 
Kiinteistön käyttämättömyys tai jätteen syntymättömyys ei ole peruste perusmaksun poistamiselle.  
 
 
Jokaisella kiinteistöllä tulee olla oma sekajäteastia tai kuulua sekajätteen keräysrinkiin esim. naapureiden tai 
tiehoitokunnan kanssa. Perusmaksu ei kata sekajätteen keräystä. 
 
 
Vuoden 2021 maksuluokat ovat seuraavat:  

Asumismuoto Savonlinna 
€ 

Enonkoski 
€ 

Rantasalmi 
€ 

Vakituinen asunto 
(myös vakinaisesti asuttu vapaa-ajan kiinteistö tai 
siihen verrattava, sekä paritalo/huoneisto) 

27 24 27 

Rivi- ja kerrostalohuoneistot  
(asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, pienkerrostalot) 

21 19 20 

Vapaa-ajan asunto  
(myös tontit, joilla on vain pelkkä sauna) 

13 11 13 

 
Rantasalmen PIENJÄTEASEMAPÄIVÄ ON MUUTTUNUT. Rantasalmen pienjäteasema on avoinna 
arkikeskiviikkoisin klo 12-18 sekä toukokuussa 8.5. ja 22.5. klo 10-14 ja kesäkuussa 5.6. ja 19.6. klo 
10-14. 
 
Jätelautakunnan päätökset ovat luettavissa osoitteessa: 
http://www.savonlinna.fi/paatoksenteko/muut_toimielimet/alueellinen_jatelautakunta 


