
 

Sysmän kunnan jätehuolto 18.9.2022 alkaen 

 

Salpakierto Oy on toimittanut Sysmän kunnalle tarvittavat tiedot nykyisten asiakkaiden jäteastioiden koosta, 

tyhjennysväleistä, sovituista kimpoista, aluekeräyspistesopimuksista, kompostori-ilmoitukset sekä muut 

asiakkuustiedot. Teidän ei tarvitse olla yhteydessä kuntaan, jätehuolto jatkuu keskeytyksettä 

kiinteistössänne. 

 

Energiajäte jatkossa: 

Energiajätteen pakollinen keräys on lakannut 18.9.2022 alkaen. 

Energiajäte muodostuu paperista, pahvista, muovista ja tekstiilistä. Jatkossa voitte laittaa nämä jätejakeet 

sekajätteeseen, tai toimittaa ne ilmaisiin RINKI-ekopisteisiin Sysmän keskusta-alueella. S-market, 

Särkilahdentie 3. K-Supermarket Suvituuli, Särkilahdentie 4. 

Rikkinäisillä tekstiileillä ei ole toistaiseksi vastaanottopaikkaa, jonka vuoksi ne laitetaan sekajätteeseen. Ehjät 

vaatteet vastaanotetaan UFF:n keltaisiin säiliöihin RINKI-ekopisteiden viereen. 

 

Taajama-alue:  

Taajama-alueella asukkaat valitsevat itse jätteenkeräysyrityksen vapailta markkinoilta. Aikaisemmin yrittäjän 

kanssa tehdyt sopimukset jatkuvat normaalisti. Koska muutos on ollut nopea, olemme päättäneet antaa 

yrittäjälle mahdollisuuden jatkaa energiajätteen keräystä taajama-alueella toistaiseksi. Aikaisemmin 

urakoitsijan kanssa sovittu energiajätteenkeräys jatkuu, ellei asiakas erikseen peru energiajätteen keräystä.  

Energiajätteen kerääminen taajama-alueella ei ole enää pakollista. 

Energiajätteen keräys loppuu viimeistään 2023 kesällä, jolloin siirrytään muovin erilliskeräykseen taajama-

alueella. Astiakoon, tyhjennysvälin, energiajätteen keräyksen lopettaminen yms. muutokset sovitaan 

jätteenkuljetusyrityksen kanssa. 

Kesän 2023 muutoksista tiedotetaan lähempänä lisää. 

 

Haja-asutusalue:  

Kunta on kilpailuttanut haja-asutusalueen jätteen keräyksen. Urakoitsijaksi vuodelle 2022 valikoitui 

Ympäristöpalvelut L & T Oy. Uusi urakoitsija saa nykyisten astioiden tyhjennystiedot. Haja-asutusalueen 

asukkaiden ei siis tarvitse tehdä uusia sopimuksia tai olla yhteydessä kuntaan. 

Energiajätteen kerääminen haja-asutusalueella ei ole enää mahdollista. 

Energiajäteastiaa ei enää tyhjennetä. Halutessanne voitte vaihtaa nykyisen energiajäteastian 

sekajäteastiaksi, tällöin tyhjennysmaksu menee kahdesta sekajäteastiasta. Voitte myös vaihtaa kummankin 

astian yhteen isompaan sekajäteastiaan, tai tihentää yhden astian tyhjennysväliä. 

Astiakoon, tyhjennysvälin yms. muutokset sovitaan Sysmän kunnan jätehuollon neuvonnan kanssa. 

 



 

 

Aluekeräyspisteet: 

Aluekeräyspisteet säilyvät vanhoilla paikoillaan. Vaikka asioita on sekä oransseja että mustia, on ne kaikki 

tarkoitettu jatkossa sekajätteelle. Nykyiset sopimukset aluekeräyspisteiden käytöstä jatkuvat normaalisti, 

eikä aluekeräyspisteiden käyttäjien tarvitse olla yhteydessä kuntaan. 

 

Lajitteluasema: 

Toiminta jatkuu normaalisti osoitteessa Koskueentie 7c, 19700 Sysmä. Aukioloajat säilyvät samoina.  

 

Jätetaksat: 

Jätetaksat säilyvät samoina. 

 

Jätehuollon sähköinen asiointipalvelu: 

Loka-marraskuussa otamme käyttöön jätehuollon sähköisen asiointipalvelun haja-asutusalueen jätehuollon 

asiakkaille. Asiointipalvelussa voitte tarkistaa nykyisen sopimuksenne tiedot ja tehdä muutoksia 

astiakokoon, tyhjennysväleihin, tehdä kompostori-ilmoituksen ja päivittää yhteystietonne omatoimisesti. 

Sähköisen asiointipalvelun käyttöön tulee ohjeet myöhemmin. 

 

Lisätietoa kunnan sivuilta: 

www.sysma.fi/jatehuolto 

- jätehuoltomääräykset 

- jätetaksat 

- oppaat sekä taajamaan että haja-asutusalueelle 

Voit noutaa dokumentit myös tulostettuna Sysmän vastaanotosta. Tulostaminen on maksullista. 

 

Jätehuollon neuvonta: 

 

Email: jatehuolto@sysma.fi 

Puh: 044 713 4553 

 

Tiistaisin 12.00-15.00 

Keskiviikkoisin 12.00-15.00 

Torstaisin 12.00-15.00 

http://www.sysma.fi/jatehuolto
mailto:jatehuolto@sysma.fi

