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ASIAKASTIEDOTE 
 

 
RANTASALMEN PERUS- JA ALUEKERÄYSMAKSU VUONNA 2021 
 
 
Savonlinnan, Enonkosken ja Rantasalmen yhteinen jätehuoltoviranomainen, alueellinen jätelautakunta, on 
vahvistanut 24.11.2020 Rantasalmen jätehuollon perus- ja aluekeräysmaksutaksan vuodelle 2021. Perus-
maksu on jätelain 78 §:ssä määritelty maksu, jolla katetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n hoita-
mia palvelutehtäviä, Savonlinnan 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. 
 
 
Rantasalmen perus- ja aluekeräysmaksut vuonna 2021 
 

Asumismuoto Perusmaksu 
€ 

Aluekeräysmaksu 
€ 

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

27 90 

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

20 - 

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

13 50 

 
 
Aluekeräyspistettä voivat käyttää aluekeräysmaksun maksaneet asiakkaat, joilla ei ole kiinteistökohtaista 
sekajäteastiaa, eivätkä kuulu sekajätteen keräysrinkiin esim. naapureiden tai tiehoitokunnan kanssa.  
Perusmaksu ei kata sekajätteen keräystä. 
 
Kiinteistön omistajalla on velvollisuus ilmoittaa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n laskutukseen kiinteistön 
omistus- tai hallintamuutoksista, sekä laskutusosoitteen muutoksesta. 
 
Aluekeräyspisteille voi tuoda pieniä määriä kotitalouksissa päivittäin syntyvää sekajätettä. Sekajätteestä 
tulee lajitella pois biojäte ja hyötyjätteet (lasi, metalli, paperi, kartonki) sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 
jotka tulee toimittaa niitä myyviin liikkeisiin tai SER-romun vastaanottopisteisiin (www.kierratys.info). 
 
Aluekeräyspisteisiin on KIELLETTYÄ toimittaa rakennus- ja purkujätettä, sekä siivousjätettä (matot, peitot, 
pyykinkuivaustelineet ym. muut suuret käytöstä poistetut tavarat).  
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Muut jätteet, kuten rakennusjätteet, vaaralliset jätteet, huonekalut ja suuremmat jäte-erät tulee toimittaa 
maksua vastaan joko Nousialan jäteasemalle, Nousialantie 11 tai pienerät Rantasalmen pienjäteasemalle, 
Sepäntie 26 (peräkärry- ja pakettiautokuormat 20 €, takakonttikuorma 10 €, muovikassillinen/vähemmän kuin 
auton takakontillinen 5 €).  
 
Osalla aluekeräyspisteistä on kameravalvonta, jolla seurataan pisteiden toimivuutta. Yhtiö tulee puuttumaan 
mahdollisiin väärinkäytöksiin. 
 
 

Rantasalmen PIENJÄTEASEMAPÄIVÄ ON MUUTTUNUT: 
  
Rantasalmen pienjäteasema on avoinna arkikeskiviikkoisin klo 12-18 sekä  
toukokuussa 8.5. ja 22.5.2020 klo 10-14 
kesäkuussa 5.6. ja 19.6.2020 klo 10-14 
 
Lisätietoa: p. 040 714 3353 


