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LIETEKULJETUKSET HOITUVAT LOUNAIS- 
SUOMEN JÄTEHUOLLON KANSSA

Lammala

Björkboda

Kasnäs

Högsåra

Rosala-Hiittinen

Kemiö

Taalintehdas

Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus hoidetaan kunnan 
järjestämänä aivan kuten jäteastioiden tyhjennyksetkin. Lietekaivojen 
tyhjennyksistä huolehtivat Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailut-
tamat paikalliset yrittäjät F:ma Transport F. Lindholm ja Transport Sund-
man Ab Oy.

Keräysalue
Lietekaivot tyhjennetään kunnan järjestämänä Kemiönsaaren pääsaaren, 
Lövö-Kasnäsin, Rosala-Hiittisten ja Högsåran alueilta. 

Muilta alueilta kiinteistön käyttäjä tilaa tyhjennykset valitsemaltaan yrit-
täjältä. Löydät alueella toimivien yritysten yhteystietoja kotisivuiltamme 
www.lsjh.fi/fi/kiinteiston-jatehuolto/lietteiden-kerays tai voit kysyä 
niitä asiakaspalvelustamme.

Lietteenkeräykseen  
liittyminen
Voit liittyä lietteenkeräykseen 
ilmoittamalla kiinteistösi 
jätevesijärjestelmän tiedot 
netissä osoitteessa  
www.lsjh.fi/ 
sahkoinen-asiointi.

Voit liittyä lietteenkeräyk-
seen myös palauttamalla 
esitteen mukana olevan 
lomakkeen. 

Keräysalue

Ei kuulu  
keräysalueeseen
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Ota yhteyttä
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kaikkiin 
Kemiönsaaren jätehuoltoa koskeviin kysymyksiin.

Palvelunumero 0200 47470
arkisin klo 9–15 (pvm/mpm)

asiakaspalvelu@lsjh.fi 
www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi 

Kaivojen tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta
Kaikki sakokaivot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Tämä koskee 
myös kesämökkien kaivoja, jos mökillä on käytössä painevesi. Jos kaivon 
tyhjennykselle tulee tarvetta sovittua aikaisemmin, tulee tyhjennys tilata 
hyvissä ajoin asiakaspalvelustamme. 

Umpisäiliöt voidaan tyhjentää säännöllisesti sovitun rytmin mukaises-
ti tai ainoastaan asiakkaan tilauksesta. Muutoksista tulee sopia LSJH:n 
kanssa.

Tyhjennykset toteutetaan arkipäivisin. Kovilla pakkasilla (lämpötila alle 
-15 C°) kaivoja ei pystytä tyhjentämään ja tästä syystä tyhjennykset siir-
tyvät eteenpäin.

Tyhjennyksen tilaaminen
Tilaa tyhjennys vähintään 2 viikkoa etukäteen. Näin ajoreitit voidaan 
suunnitella ajoissa ja kaivot tyhjentää järjestelmällisesti. 

Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että kaivo on tyhjennettävä viiden 
arkipäivän sisällä, lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu jokaiselta 
tyhjennykseen käytetyltä työtunnilta.

Poikkeukset määräyksiin
Velvollisuus tyhjentää sakokaivot vähintään kerran vuodessa perustuu 
hajajätevesiasetukseen (209/2011) ja kunnan jätehuoltomääräyksiin. Poik-
keusta tästä velvollisuudesta voi anoa jätehuoltolautakunnalta kirjallises-
ti osoitteella Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki,  
PL 355, 20101 TURKU tai jatehuoltolautakunta@turku.fi.
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Kuljetusmaksu, lietettä alle 5 m3 Maksu (€/tyhjennys)

Kuljetusmaksu 76,11

Käsittelymaksu Maksu (€/m3)

Sakokaivo tai saostussäiliö 18,60

Umpisäiliö 14,88

Lisämaksut Maksu

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 tai enemmän 22,83 €/tyhjennys

Tyhjennysetäisyysmaksu 12,60 €/tyhjennys

Hukkanouto 38,06 €/tyhjennys

Viikonlopun kuljetusmaksu 228,35 €/tyhjennys

Viikonlopun lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 tai 
enemmän

68,50 €/tyhjennys

Viikonlopun kilometrimaksu 1,15 €/km

Erityistoimenpidemaksu 80,76 €/h

LIETTEENKERÄYKSEN HINNAT
Lietekaivojen tyhjennyshinta muodostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta. 
Tämän lisäksi peritään tarvittaessa lisämaksuja tehdystä ylimääräisestä 
työstä.

Lietetyhjennyksistä lähetetään erillinen lasku tyhjennyksen jälkeen ka-
lenterikuukausittain. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.
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Lietemaksujen selitykset
Kuljetusmaksu 
Kuljetusmaksulla katetaan lietekaivojen tyhjennyksen ja lietteen kulje-
tuksen kustannukset. Lietettä tyhjennetään tällä maksulla alle 5 m3 1–3 
kaivosta.

Käsittelymaksu 
Käsittelymaksulla katetaan kunnan jätevedenpuhdistamon maksut sekä 
hallintokulut.

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 tai yli 
Jos lietettä on 5 m3 tai enemmän, lisätään kuljetusmaksuun lisäkuljetus-
maksu.

Tyhjennysetäisyysmaksu 
Jos kaivo joudutaan tyhjentämään yli 20 metrin etäisyydeltä, lisätään 
hintaan tyhjennysetäisyysmaksu.

Hukkanoutomaksu 
Jos kaivo on tyhjä, kaivoa ei löydy annettujen ohjeiden perusteella, kai-
vossa on sinne kuulumatonta materiaalia, kaivon kunto estää tyhjennyk-
sen, kulkureitti kaivon luo on kulkukelvoton tai reitillä 
on este, peritään hukkanoutomaksu.

Erityistoimenpidemaksu 
Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että kaivo 
on tyhjennettävä viiden arkipäivän sisällä, lisä-
tään hintaan erityistoimenpidemaksu jokaisel-
ta tyhjennykseen käytetyltä työtunnilta.

Jos kaivon tyhjennys vaatii erityisiä toimen-
piteitä, kuten maa-aineksen poistamista tai 
tyhjennykseen tarvitaan traktori tai proomu, 
lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu työ-
tuntien perusteella. 

Erityistoimenpidemaksun pienin veloitus on 
yksi tunti.
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Viikonlopun päivystys
Viikonloppuisin urakoitsijat pitävät yllä päivystystä, josta voi tilata tyh-
jennyksen kiireellisissä tapauksissa. 

Parittomien viikkojen viikonloppuina päivystyksestä vastaa Transport 
Sundman Ab Oy, p. 0400 323 174 ja parillisten viikkojen viikonloppuina 
F:ma Transport F. Lindholm, p. 044 355 3353.

Päivystys toimii lauantaisin klo 9–15 ja sunnuntaisin klo 12–15. Arkipyhi-
nä ei ole päivystystä.

Jos tyhjennys tilataan viikonloppupäivystyksen kautta, on kuljetusmak-
su 228,35 €. Tämän lisäksi hintaan lisätään viikonlopun kilometrimaksu 
ajokilometrien mukaan. Kilometrit lasketaan päivystyspaikalta tyhjen-
nyspaikalle ja sieltä jätevedenpuhdistamon kautta takaisin päivystyspai-
kalle. Päivystyspaikat sijaitsevat Lammalassa ja Påvalsbyssä.

Jos lietettä on viikonloppuna tyhjennettäessä 5 m3 tai enemmän, lisätään 
viikonlopun kuljetusmaksuun 68,50 €.

Pienempi kuorma huomiselle.

7. LIETEKAIVOJEN SIJAINTI KIINTEISTÖLLÄ
Piirrä tai selitä sanallisesti tähän kaivon sijainti kiinteistöllä suhteessa rakennuksiin. Piirrä myös reitti, jota 
pitkin tyhjentäjä pääsee kaivon tyhjentämään. Piirroksen ei tarvitse olla mittakaavassa, välimatkat metrei-
nä arvioiden riittävät. Kirjaa tarkasti se, miten lähelle tyhjennysautolla pääsee kaivoa.
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LIETTEIDEN KERÄYS KEMIÖNSAARESSA

1. KIINTEISTÖN TIEDOT
Asuinkiinteistön osoite Asiakasnumero

Kiinteistötunnus ja -nimi

Kiinteistötyyppi:       vakituinen asunto             kesäasunto               muu, mikä?

2. KIINTEISTÖN LIETTEENKÄSITTELY

 Kiinteistö kuuluu kunnan viemäriverkostoon.
      Siirry kohtaan allekirjoitus ja palauta ilmoitus. Muita tietoja ei tarvitse täyttää.

 Kiinteistöllä on sako- ja/tai umpikaivoja tai pienpuhdistamo.

 Kiinteistöllä ei ole lietekaivoja.
           Siirry kohtaan 8. Lisätietoja ja kirjoita selvitys siitä, miten kiinteistön jätevedet käsitellään. 

3. TALOUSVEDEN SAANTI

 painevesi 
     (kunnan, osuuskunnan tai oman kaivon vesijohto)

 kantovesi 
     (vesi kannetaan esim. ämpärissä sisään)

4. KÄYMÄLÄTYYPPI

 vesivessa  kuivakäymälä



5. SLAMBRUNNAR PÅ FASTIGHETEN

 sluten tank             st., total volym             m3

 slamavskiljare             st., total volym             m3

 minireningsverk, märke och modell

     total volym             m3

 annan, vad?

 
6. SLAMBRUNNARNAS TÖMNING
Skriv här hur ofta du vill att fastighetens slambrunnar töms. T.ex. en gång i året.

Tömningen av de slutna tankarna:

Tömningen av slamavskiljarna:

Tömningen av minireningsverket:

Önskemål beträffande tömningstidpunkt:

 Slambilen kommer fram till brunnen alla årstider. 

 Det finns vissa begränsningar i slambrunnarnas tillgänglighet. Skriv begränsningarna i punkt 8. Tilläggsuppgifter. 

Vänd



8. TILLÄGGSUPPGIFTER
Skriv här eventuella tilläggsuppgifter angående tömningarna.

Ifyllarens underskrift, namnförtydligande och telefonnummer



7. SLAMBRUNNARNAS LÄGE PÅ FASTIGHETEN
Rita eller beskriv i ord brunnens läge på fastigheten i förhållande till byggnaderna. Rita också rutten, längs 
vilken tömmaren kommer åt att tömma brunnen. Ritningen måste inte vara i proportion, det räcker om 
avstånden är uppskattade i meter. Uppge noggrant, hur nära brunnen tömningsbilen kommer.



SLAMINSAMLING PÅ KIMITOÖN

1. FASTIGHETENS UPPGIFTER
Bostadsfastighetens adress Kundnummer

Fastighetsbeteckning och -namn

Fastighetstyp:        fast bostad            sommar bostad            annan, vad?

2. FASTIGHETENS SLAMBEHANDLING

 Fastigheten hör till det kommunala avloppsnätet. 
      Gå till underskrift och returnera anmälan. Inga andra uppgifter behöver fyllas i.

 Fastigheten har slamavskiljare och/eller sluten tank eller minireningsverk.

 Fasigheten har inga slambrunnar. 
      Gå till punkt 8. Tilläggsuppgifter och skriv en utredning hur fastighetens avloppsvatten behandlas.

3. TILLGÅNGEN TILL HUSHÅLLSVATTEN

 tryckvatten
     (kommunens, andelslagets eller den egna brunnens vattenledning)

 buret vatten
     (vattnet bärs in t.ex. i ämbar)

4. TYP AV TOALETT

 vattenkloset  torrkloset



5. KIINTEISTÖLLÄ OLEVAT LIETEKAIVOT

 umpisäiliö             kpl, tilavuus yhteensä              m3

 sakokaivo              kpl, tilavuus yhteensä              m3

 pienpuhdistamo, merkki ja malli:

     tilavuus yhteensä          m3

 muu, mikä?

 
6. LIETEKAIVOJEN TYHJENNYS
Kirjoita tähän kuinka usein haluat kiinteistön lietekaivot tyhjennettävän. Esim. kerran vuodessa.

Umpisäiliön tyhjennys:

Sakokaivojen tyhjennys:

Pienpuhdistamon tyhjennys:

Toive tyhjennysten ajankohdasta:
 

 Pääsy kaivoille imuautolla on mahdollista kaikkina vuodenaikoina. 

 Lietekaivojen tyhjennyksessä on tiettyjä rajoituksia. Kirjoita rajoitukset kohtaan 8. Lisätietoja.
Käännä



8. LISÄTIEDOT
Kirjoita tähän mahdolliset lisätiedot tyhjennyksiin liittyen.

Täyttäjän allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero



SLAMINSAMLING
PÅ KIMITOÖN

Februari 2016
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SLAMTRANSPORTERNA SKÖTS AV  
SYDVÄSTRA FINLANDS AVFALLSSERVICE
Transporten av slam från avskiljare och slutna tankar sköts på Kimitoön 
i kommunal regi, precis som tömningarna av avfallskärlen. För tömning-
arna av slambrunnarna ansvarar de av Sydvästra Finlands Avfallsservice 
(LSJH) konkurrensutsatta lokala företagarna F: ma Transport F. Lindholm 
och Transport Sundman Ab Oy. 

Insamlingsområdet
Slambrunnarna töms kommunalt ordnat på Kimitoöns huvudö, Lövö-
Kasnäs, Rosala-Hitis och Högsåra. 

I andra områden beställer fastighetens användare tömningarna av en val-
bar företagare. Du hittar kontaktuppgifterna till de företag som är verk-
samma i området på vår hemsida www.lsjh.fi/sv/fastighetens- 
avfallshantering/insamling-av-slam eller så kan du kontakta vår 
kundtjänst.

Anslutning till  
slaminsamlingen
Du kan behändigt meddela upp-
gifterna om fastighetens av-
loppsvattensystem på nätet 
på adressen  
www.lsjh.fi/sv/e-tjanster.

Du kan även ansluta dig till 
slaminsamlingen genom att 
returnera blanketten som 
finns i broschyren. 

Lammala

Björkboda

Kasnäs

Högsåra

Rosala-Hitis

Kimito

Dalsbruk

Insamlingsområdet

Hör inte till 
insamlingsområdet
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Tömning av brunnarna regelbundet eller på beställning
Alla slamavskiljare töms minst en gång i året. Detta gäller också sommar-
stugornas brunnar om tryckvatten används. Om det uppstår behov av att 
tömma brunnen före den överenskomna tiden, bör tömningen beställas i 
god tid från vår kundservice. 

Slutna tankar kan tömmas regelbundet enligt en överenskommen rytm 
eller endast på beställning av kunden. Man bör komma överens med LSJH 
om eventuella ändringar. 

Tömningarna utförs under vardagar. Vid hård köld (temperatur under  
-15 °C) kan brunnarna inte tömmas och av den orsaken flyttas tömning-
arna framåt.

Beställning av tömning
Beställ tömning minst två veckor i förväg. På detta sätt kan körrutterna 
planeras i tid och brunnarna tömmas på ett systematiskt sätt. 

Om tömning beställs separat på så sätt att brunnen måste tömmas inom 
fem vardagar, tillkommer en avgift för specialingrepp för varje arbetstim-
me som används för tömningen. 

Undantag till bestämmelserna
Skyldigheten att tömma slamavskiljarna minst en gång i året baserar sig 
på hushållsavloppsförordningen (209/2011) och kommunens avfallshan-
teringsbestämmelser. Undantag till denna skyldighet kan ansökas skrift-
ligen från avfallsservicenämnden på adressen Sydvästra Finlands avfalls-
servicenämnd, PL 355, 20101 Åbo eller jatehuoltolautakunta@turku.fi.

Ta kontakt
Vår kundtjänst svarar gärna på alla frågor angående 
avfallshanteringen i Kimitoön. 

Servicenumret är 0200 47470 
vardagar kl. 9–15 (lna/msa)

kundtjanst@lsjh.fi  
www.lsjh.fi/sv/e-tjanster 
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AVGIFTERNA FÖR SLAMINSAMLINGEN
Slambrunnarnas tömningspris består av avgifterna för transport och be-
handling. Utöver detta debiteras vid behov tilläggsavgifter för extra arbete 
som utförts. 

Fakturan för slamtömningarna skickas separat efter tömningen. I priser-
na ingår mervärdesskatt 24 %.

Transportavgift, slam under 5 m³ Avgift (€/tömning)

Transportavgift 76,11

Behandlingsavgift Avgift (€/m3)

Slambrunn eller slamavskiljare 18,60

Sluten tank 14,88

Tilläggsavgifter Avgift

Tilläggsavgift för transport, 5 m³ slam eller mera 22,83 €/tömning

Avgift för tömningsavstånd 12,60 €/tömning

Onödig tömning 38,06 €/tömning

Transportavgift på veckoslut 228,35 €/tömning

Extra transportavgift under veckoslut, 5 m³ slam 
eller mera

68,50 €/tömning

Kilometeravgift under veckoslut 1,15 €/km

Avgift för specialingrepp 80,76 €/h
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Förklaringar till slamavgifterna
Transportavgift 
Transportavgiften täcker kostnaderna för insamling och transport av 
slammet. Med denna avgift töms under 5 m3 slam från 1-3 brunnar.

Behandlingsavgift 
I behandlingsavgiften ingår det kommunala reningsverkets avgifter samt 
förvaltningskostnaderna.

Extra transportavgift, slam 5 m3 eller mera 
Om brunnen innehåller 5 m3 slam eller mera, tillkommer en extra avgift 
till transportavgiften.

Avgift för tömningsavstånd 
Om brunnen måste tömmas från mer än 20 meters avstånd, debiteras en 
avgift för tömningsavstånd.

Avgift för onödig tömning 
En avgift för onödig tömning debiteras om brunnen är tom, om det inte 
går att hitta den genom att följa givna anvisningar, om den innehåller 
olämpligt material, om dess skick hindrar en tömning, om färdrutten till 
brunnen är ofarbar eller om det finns hinder på rutten.

Avgift för specialingrepp 
Om tömningen beställs separat på så sätt att 
brunnen måste tömmas inom fem vardagar, till-
kommer en avgift för specialingrepp för varje 
arbetstimme som använts för tömningen. 

Om tömningen av brunnen kräver speciella in-
grepp, såsom avlägsnande av jordmassor, eller 
användning av en traktor eller pråm, tillkom-
mer en avgift för specialingrepp utgående från 
antalet arbetstimmar. 

Minsta debitering för avgiften för specialingrepp 
är en timme.
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Veckoslutets jour
Under veckosluten upprätthåller entreprenörerna en jour, från vilken det 
är möjligt att i mycket brådskande fall beställa tömningar.

För jouren under udda veckors veckoslut ansvarar Transport Sundman 
Ab Oy, tfn 0400 323 174 och under jämna veckors veckoslut F:ma  
Transport F. Lindholm, tfn 044 355 3353.

Jouren fungerar lördagar kl. 9–15 och söndagar kl. 12–15. Ingen jour under 
söckenhelger.

Om tömningen beställs via veckoslutsjouren, är transportavgiften 228,35 
€. Utöver detta tillkommer en kilometeravgift under veckoslut enligt kör-
da kilometrar. Kilometrarna räknas från jourplatsen till tömningsplatsen 
och via reningsverket tillbaka till jourplatsen. Jourplatserna finns i Lam-
mala och Påvalsby.

Om slammängden vid tömning under veckoslut är 5 m3 eller mera, till-
kommer 68,50 € till veckoslutets transportavgift. 

Vi belastar morgondagen mindre.


