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TIEDOTE 
 
SULKAVAN PERUS- JA ALUEKERÄYSMAKSU VUONNA 2022 
 
Sulkavan kunta on siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät, sekä perusmaksun (ent. ekomaksu) ja aluekeräys-
maksun laskutuksen Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n hoidettavaksi vuoden 2022 alusta alkaen. 
 
Perusmaksu on jätelain 78 §:ssä määritelty maksu, jolla katetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n hoi-
tamia palvelutehtäviä. 
 
Perusmaksulla katettaviin palvelutehtäviin kuuluu mm.:  
 vaarallisten aineiden käsittelykulut (mm. apteekkeihin toimitetut lääkejätteet ja keräyskampanjat) 
 vaarallisten aineiden autopäivystys on jokaisen kuukauden kolmas arkikeskiviikko klo 15.00-17.00 

osoitteessa Lohilahdentie 1875, 58620 Sulkava 
 jätepisteiden ylläpitokustannukset 
 kyllästetyn puujätteen käsittelykulut (alle 1 m³/max. 200 kg kotitalouksilta veloituksetta) ja haketettava 

puu 
 jätehuoltoviranomaisen kustannukset 
 jätehuollon asiakasrekisterin ylläpito 

 
Maksuluokat €/vuosi 

 vakituinen asunto (myös vakinaisesti asuttu vapaa-ajan kiinteistö tai siihen verrattava, sekä parita-
lo/huoneisto) perusmaksu 27 €, aluekeräysmaksu 90 € 

 vapaa-ajan asunto (myös tontit, joilla on vain pelkkä sauna, sekä tyhjillään oleva yhden asunnon ta-
lo/omakotitalo) perusmaksu 15 €, aluekeräysmaksu 50 € 

 rivi- ja kerrostalohuoneistot (asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, pienkerrostalot) perusmaksu 20 € 
 
Maksu määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon 1. tammikuuta omistaneelle tai sitä käyttäneelle 
henkilölle. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus ilmoittaa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n laskutuk-
seen kiinteistön omistus- tai hallintamuutoksista, sekä laskutusosoitteen muutoksesta. 
 
Sulkavan kunnan alueella on 2 jätepistettä, Tiemestarintie 2, 58700 Sulkava (avoinna ke klo 17.00-19.00, la 
klo 10.00-12.00, su klo 14.00-16.00) ja Myllytie 11, 58620 Lohilahti (uusi piste). Jätepisteet toimivat myös 
aluekeräyspisteinä aluekeräysmaksun maksaneille asiakkaille. 
 
Tiemestarintie 2, 58700 Sulkava vastaanotettavat jätteet: 

 puu 
 kestopuu 
 SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) 
 betoni, tiili, posliini 
 metalli 
 pahvi 
 polttoon kelpaamaton jäte 
 vaaralliset jätteet 
 sekajäte energiaksi ja isot kappaleet  

 toimii myös aluekeräyspisteenä aluekeräysmaksun maksaville asiakkaille 
 pisteellä on myös UFF:n vaatekeräys, sekä lava autonrenkaille 
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Myllytie 11, 58620 Lohilahti (uusi piste) vastaanotettavat jätteet: 

 lasi 
 metalli 
 kartonki 
 muovi 
 sekajäte (tavanomainen kotitalousjäte, ei suuria määriä esim. siivousjätteitä) 

 toimii aluekeräyspisteenä vain aluekeräysmaksun maksaville asiakkaille 
 
Aluekeräyspistettä voivat käyttää aluekeräysmaksun maksaneet asiakkaat, joilla ei ole omaa sekajäteastiaa 
tai eivät ole sekajätteen keräysringissä esim. naapureiden tai tiehoitokuntien kanssa. Perusmaksu ei kata 
sekajätteen keräystä. Aluekeräysmaksu laskutetaan kiinteistöiltä, joiden jätehuoltoa ei ole järjestetty jollain 
yllä mainituista tavoista. Maksua vastaan asiakas voi viedä aluekeräyspisteeseen normaalia asumisessa syn-
tyvää jätettä mistä on lajiteltu erikseen kierrätettävät jätteet, kuten keräyspaperi, metalli ja lasi, sekä vaaralli-
set jätteet. Aluekeräyspisteisiin EI SAA VIEDÄ rakennus- ja purkujätettä, eikä siivousjätettä (matot, peitot, 
pyykinkuivaustelineet ym. suuret käytöstä poistetut tavarat). Yhtiö valvoo aluekeräyspisteitä ja tulee puut-
tumaan väärinkäytöksiin.  
 
Jätemaksusta voivat vapautua kiinteistöt, joiden käyttökelvottomuuden voi todentaa viranomaisen lausun-
nolla (esim. verottajan tosite tai rakennustarkastajan lausunto). Muutokset jätemaksuun käsittelee Sulkavan 
jätehuoltoviranomainen. 
 
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:llä on käytössään asiakas-, laskutus-, maksumuistutus ja perintäpalvelu 
yhteistyössä Ropo Capitalin kanssa. Ropo Capitalin asiakaspalvelu palvelee laskujen maksuun ja perintään 
liittyvissä asioissa, 09 4246 1368 tai www.ropo-online.fi  
Ropon aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin klo 8.00-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-15.00.  
 
Jätehuollon oma asiakaspalvelu palvelee laskun sisältöön liittyvissä asioissa sekä osoite- ja omistajamuutok-
sissa maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00, 015 557 163 tai jatehuolto@savonlinna.fi 


