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TIEDOTE 
SULKAVAN PERUS- JA ALUEKERÄYSMAKSU VUONNA 2023 
 
Jätehuollon perusmaksu on vuosimaksu, jolla tuotetaan kotitalouksille jätehuoltopalveluita, mm. 
vaarallisten jätteiden keräystä, jäteneuvontaa ja ilmaiskampanjoita, sekä kustannetaan jätehuoltovi-
ranomaisen toiminta. Perus- ja aluekeräysmaksun taksat säilyvät ennallaan.  
Sulkavan kunta on liittynyt alueelliseen jätelautakuntaan v. 2023 alusta ja muutokset jätemaksuun 
käsittelee Savonlinnan jätehuoltoviranomainen/jätehuoltoinsinööri. 
 
Jätelain muuttumisen myötä asumisessa syntyvät bio- ja pakkausjätteet siirtyvät kunnalliseen kulje-
tusmalliin. Pakkausjätteiden kuljetukset alkavat 1.7.2023 ja biojätteiden kuljetukset 19.7.2023. Sa-
vonlinnan Seudun Jätehuolto Oy hallinnoi kuljetuksia. Voit tarkastaa verkkosivultamme 
www.savonlinna.fi/jatehuolto/kunnallinen-kuljetusmalli/kuljetusalueet/ löytyvästä kartasta, onko 
kiinteistösi tyhjennysreittimme varrella ja koskeeko uudistus myös sinua. Tyhjennysviikon ilmoi-
tamme myöhemmin keväällä.  

Sekajäteastian tyhjennykset säilyvät ennallaan ja niistä vastaa edelleen jätteenkuljetusyritys, kenen 
kanssa olet tehnyt sopimuksen. 

Jätelainsäädäntö velvoittaa ilmoittamaan keittiöjätteen kompostoinnista kunnan jätehuoltoviran-
omaiselle. Voit tehdä ilmoituksen osoitteessa https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet/ tai 
asioida sähköisesti www.asioin.fi  

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. Jätepisteet toimivat 
myös aluekeräyspisteinä aluekeräysmaksun maksaneille asiakkaille, joilla ei ole omaa sekajäteastiaa 
tai eivät ole sekajätteen keräysringissä esim. naapureiden tai tiehoitokuntien kanssa. Perusmaksu ei 
kata sekajätteen keräystä.  

LASKUTUSLISÄ: 
Otamme käyttöön 1 €:n laskutuslisän paperilaskuille 1.1.2023. Voit halutessasi ottaa käyttöön e-
laskun verkkopankissasi tai sähköpostilaskun ilmoittamalla siitä meille verkkosivujemme kautta 
osoitteessa www.savonlinna.fi/jatehuolto/yhteystiedot/sahkopostilaskutus/ tai sähköpostilla osoit-
teeseen jatehuolto@savonlinna.fi  
 
LISÄTIETOJA: 
Jätehuollon asiakaspalvelu palvelee laskun sisältöön liittyvissä asioissa, sekä osoite- ja omistajamuu-
toksissa maanantaista perjantaihin klo 9–15, 015 557 163 tai jatehuolto@savonlinna.fi Verkkosivuil-
lamme voit ilmoittaa myös kiinteistön omistaja-, haltija- tai osoitteenmuutoksesta, sekä ilmoittaa 
puuttuvasta jäteastiasta ennen heinäkuussa alkavia bio- ja hyötyjäteastioiden tyhjennyksiä. 
 
Ropo Capitalin asiakaspalvelu palvelee laskun maksuun ja perintään liittyvissä asioissa maanantaista 
perjantaihin klo 8–20 ja lauantaisin klo 10–15, 09 4246 1368 tai www.ropo-online.fi  
 
Lisätietoa kompostointi-ilmoituksen tekemisestä ja kunnalliseen malliin siirtymisestä saat myös jä-
tehuoltoviranomaiselta, osoitteesta www.savonlinna.fi/asukas/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto9/ 
sekä Savonlinnan kaupungin Facebook-sivulta. 


