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KEMIÖNSAAREN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN KERÄYKSEN- JA KULJETUK-
SEN TAKSA 1.1.2016 ALKAEN 
 

1 YLEISTÄ 
Kemiönsaarella on voimassa kunnan järjestämä jätteen kuljetus, joka koskee myös asumisessa 
syntyviä sako- ja umpikaivolietteitä. Jätteen kuljetuksessa noudatetaan Lounais-Suomen jätehuol-
tolautakunnan asettamia jätehuoltomääräyksiä ja jätetaksoja. Kunnallisesta jätehuollon käytännön 
toteutuksesta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.  
 
Tämä taksa on voimassa Kemiönsaaren pääsaaressa sekä niillä saarilla jossa on silta, lossi- tai laut-
tayhteys. Tämän taksan mukaisilla maksuilla katetaan Kemiönsaaren lietteiden keräys ja kuljetus 
kunnan jätevedenpuhdistamolle, käsittely jätevedenpuhdistamolla sekä keräyksen ja kuljetuksen 
aiheuttamat hallintokustannukset kuten rekisterin ylläpito ja laskuttaminen. 
 
Sako- ja umpikaivojen tyhjennys tapahtuu arkisin. Viikonloppuisin pidetään yllä päivystystä, josta 
on mahdollista tilata tyhjennys kiireellisissä tapauksissa myös viikonloppuina.  
 

1.1 Määritelmät 
 

Lietteellä tarkoitetaan asumisessa syntynyttä, kiinteistön sakokaivoihin tai kiinteistökohtaisen 
pienpuhdistamon saostussäiliöihin tai muihin jätevesienkäsittelyjärjestelmiin sekä umpisäiliöihin 
kertynyttä lietettä.  
Keräyskohteella tarkoitetaan asuin- tai vapaa-ajan rakennuksen jätevesijärjestelmää, joka sisältää 
saostussäiliöitä tai umpisäiliöitä.  
Keräysvälineellä tarkoitetaan sakokaivoa, saostussäiliötä, umpisäiliötä tai muuta välinettä, joka 
tyhjennetään lietteestä. 
 

2 MAKSUT 
Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivojen tyhjennyksestä laskutetaan kuljetusmaksu ja käsittelymak-
su. Kuljetusmaksun ja käsittelymaksun lisäksi käytössä on lisämaksuja, joita ovat lisäkuljetusmak-
su, tyhjennysetäisyysmaksu, erityistoimenpidemaksu, hukkanoutomaksu, viikonlopun kuljetus-
maksu, viikonlopun lisäkuljetusmaksu ja viikonlopun kilometrimaksu. 
 
Voimassa olevat maksut ovat taksan liitteenä taulukossa. Maksuihin lisätään laskutettaessa kul-
loinkin voimassaoleva arvonlisävero. 
 

2.1 Kuljetusmaksu  
Kuljetusmaksu kattaa lietteen keräyksen ja kuljetuksen osuuden. Se sisältää keräyskohteessa sijait-
sevien keräysvälineiden tyhjennyksen. Keräysvälineitä voi olla 1 – 3 kappaletta, joista tyhjennetyn 
lietteen määrä on yhteensä alle 5 m3.  
 

2.2 Käsittelymaksu  
Käsittelymaksu sisältää kunnan vesilaitoksen taksan mukaiset maksut sekä hallintokulut. Käsitte-
lymaksussa otetaan huomioon, onko liete sakokaivosta tai saostussäiliöstä vai umpisäiliöstä. 
 

2.3 Lisämaksut 
 

2.3.1 Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 tai yli 
Jos keräyskohteesta tyhjennetään lietettä 5 m3 tai yli, lisätään kuljetusmaksuun lisäkuljetusmaksu, 
joka on 30 % kuljetusmaksusta. 
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 2.3.2 Tyhjennysetäisyysmaksu 
 Jos keräyskalustoa ei voida ajaa keräyskohteesta tai keräysvälineiden sijainnista johtuvasta 
 syystä tai asiakkaan antaman kiellon vuoksi alle 20 metrin etäisyydelle keräysvälineestä, 
 veloitetaan tyhjennysetäisyysmaksu.  
 
 2.3.3 Hukkanoutomaksu 

Hukkanoutomaksu peritään, jos keräysväline on tyhjä tai sitä ei löydetä annettuja ohjeita noudatta-
en tai se sisältää siihen kuulumatonta materiaalia tai sen kunto estää tyhjennyksen tai kulkureitti 
keräysvälineen luo on kulkukelvoton tai reitillä on este, niin että nouto on mahdoton. 

 
 2.3.4 Viikonlopun kuljetusmaksu 

Jos tyhjennys tapahtuu viikonloppupäivystyksen kautta tilattuna, on kuljetusmaksu suuruudeltaan 
kolminkertainen kuljetusmaksu. 

 
 2.3.5 Viikonlopun lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 tai yli 

Jos keräyskohteesta tyhjennetään viikonloppuna lietettä 5 m3 tai yli, lisätään kuljetusmaksuun li-
säkuljetusmaksu, joka on 30 % viikonlopun kuljetusmaksusta.  

 
 2.3.6 Viikonlopun kilometrimaksu 

Viikonlopun kilometrimaksu lisätään viikonloppupäivystyksen kautta tilatun tyhjennyksen suorit-
tamisesta perittävään tyhjennysmaksuun kokonaiskilometrimäärän perusteella. Kilometrit laske-
taan päivystyspaikalta tyhjennyspaikalle, sieltä jätevedenpuhdistamon kautta takaisin päivystys-
paikalle. 

 
 2.3.7 Erityistoimenpidemaksu 

Jos keräysväline on erikseen tilattaessa käytävä tyhjentämässä viiden arkipäivän sisällä tilauksesta, 
veloitetaan erityistoimenpidemaksua toteutuneiden työtuntien mukaan. Työtuntien veloitus alkaa 
kun keräyskalusto joutuu poikkeamaan suunnitellulta ajoreitiltään.  
 
Jos lietteiden noutaminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä, lisätään tyhjennysmaksuun erityistoi-
menpidemaksu työtuntien perusteella. Erityisiä toimenpiteitä keräysvälineen tyhjentämiseksi ovat 
esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen tai traktorilla tai proomulla tehtävä tyhjennys. 
Poikkeavan keräyskaluston, kuten proomun, käyttökulut eivät sisälly tähän taksaan.  
 
Pienin veloitus on yksi tunti. 
 

  

3 MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN, LASKUTUS JA PERINTÄ 
Sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen ja kuljetuksen maksut määrää ja panee maksuun jätelauta-
kunta. Maksut maksetaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen.   
 
Lietteen keräyksen ja kuljetuksen maksut määrätään sen asunnon haltijalle, josta jätevedet johde-
taan keräyskohteeseen. Ellei haltijaa ole ilmoitettu jätelautakunnan ylläpitämään jäterekisteriin, 
määrätään maksut kyseessä olevan asunnon omistajalle. 
 
Maksut on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta 
määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästys-
korkoa korkolain 4§:n tarkoitetun korkokannan mukaan. 
 
Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perin-
tämaksu. 
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4 MUISTUTUKSEN JÄTTÄMINEN  
Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän ku-
luessa laskun saamisesta. Muistutus tehdään kirjallisena Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. 
Maksuja voidaan muuttaa tai niitä voidaan poistaa kirjallisen muistutuksen perusteella. 

5  VOIMAANTULO  
Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksuliite: 
 
Sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen ja kuljetuksen maksut Kemiönsaaressa 1.1.2016 lähtien: 
 
  Maksu €/tyhjennys, alv 0%  
2.1 Kuljetusmaksu 61,38 
2.3 Lisämaksut:  
2.3.1 Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 tai yli 18,41 
2.3.2 Tyhjennysetäisyysmaksu 10,16 
2.3.3 Hukkanouto 30,69 
2.3.4 Viikonlopun kuljetusmaksu 184,15 
2.3.5 Viikonlopun lisäkuljetusmaksu, lietet-
tä 5 m3 tai yli 

55,24 

  
 Maksu €/km, alv 0% 
2.3.6 Viikonlopun kilometrimaksu 0,930 
  
 Maksu €/tunti, alv 0% 
2.3.7 Erityistoimenpidemaksu 65,13 
  
2.2 Lietteen käsittelymaksut €/m3, alv 0 % 
Sakokaivo tai saostussäiliö  15 € 
Umpikaivo  12 € 
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