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Ota yhteyttä
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kaikkiin  
lietteen kuljetuksia koskeviin kysymyksiin.

Asiakaspalvelu puh. 0200 47470 
arkisin klo 9–15 (pvm/mpm)

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

LIETEKULJETUKSET HOITUVAT  
TULEVAISUUDESSA  
LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLON 
KANSSA
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka 
järjestää asukkaiden lietehuollon niillä alueilla, joissa jätehuoltoviran-
omaisen päätöksen mukaan on kunnan järjestämä lietteiden kuljetus. 

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Maskussa, Mynämäellä, Naan-
talissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa, Ruskolla, 
Salossa, Sauvossa ja Turussa siirrytään LSJH:n järjestämään lietteiden 
kuljetukseen vuosien 2021–2026 aikana. Näissä kunnissa LSJH kilpailuttaa 
lietteen kuljetukset asukkaiden puolesta. Siirtymisen taustalla on syksyl-
lä 2018 tehty jätehuoltoviranomaisen eli jätehuoltolautakunnan päätös.

Asumisessa syntyvät sakokaivo- ja umpisäiliölietteet kerätään kaikilta 
kiinteistöiltä, joita ei ole liitetty kunnan tai osuuskunnan viemäriverkos-
toon. Kunnan järjestämän lietekuljetuksen alettua tyhjennyksiä ei enää 
tilata lietteen kuljettajalta, vaan asukkaat sopivat tyhjennyksistä suoraan 
LSJH:n kanssa.
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Ilmoita jätevesijärjestelmäsi tiedot
 Jotta saamme lietteiden kuljetusten kilpailutuksen tehtyä parhaalla mah-
dollisella tavalla, selvitämme nyt alueen kiinteistöjen lietekaivotyyppejä 
ja tilavuuksia. 

Selvitystyöllä varmistamme toimivat ja sinun tarpeeseesi parhaiten so-
pivat lietekaivojen tyhjennykset, ja saamme mahdollisimman kilpailuky-
kyisen hinnan lietteen tyhjennyksille ja kuljetuksille. Kilpailutuksen jäl-
keen jätehuoltolautakunta vahvistaa taksassaan lietteiden tyhjennys- ja 
kuljetushinnat.  

Voit ilmoittaa kiinteistösi lietekaivojen tiedot osoitteessa 
www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot 
myös palauttamalla esitteen mukana olevan lomakkeen.

Muista täyttää ilmoitus jokaisesta kiinteistöstä, jossa on oma 
jätevesijärjestelmä.
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VARMISTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN 
TOIMIVUUS JA PITKÄ KÄYTTÖIKÄ
Lietettä syntyy kiinteistöillä, joissa käsitellään WC- ja/tai pesuvesiä. Jäte-
vesijärjestelmät toimivat parhaiten, kun ne tyhjennetään lietteestä sään-
nöllisesti ja riittävän usein. Asianmukainen ja toimiva jätevesijärjestelmä 
varmistaa, ettei pinta- tai pohjavesien laatu kärsi.

Kaivojen tyhjennykset säännöllisesti tai tilauksesta
Vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sakokai-
vot ja pienpuhdistamot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos 
vapaa-ajan asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään sa-
kokaivot vähintään kerran kahdessa vuodessa. Umpisäiliöt tyhjennetään 
tarvittaessa. Kunnan jätehuoltomääräykset määrittelevät lietekaivojen 
tyhjennysvälit. 

Kun lietekaivot tyhjennetään asianmukaisesti ja riittävän usein, varmis-
tetaan jätevesijärjestelmän toiminta. Näin talousvesikaivot, uimarannat 
ja maaperä pysyvät puhtaina! 

Lietteiden omatoiminen käsittely
Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä, esimerkiksi kompostoinnista 
tai hyödyntämisestä maataloudessa, on aina tehtävä etukäteen kirjalli-
nen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Lietteen hyödyntäminen maata-
loudessa edellyttää, että liete kalkkistabiloidaan tai käsitellään muulla 
Ruokaviraston (ent. Evira) ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksy-
mällä tavalla. 

Lietteitä tai jätevesiä ei saa levittää  
metsään tai muualle maastoon eikä  
käsittelemättömänä peltoon. 

Lisätietoa omatoimisesta käsittelystä  
antaa Lounais-Suomen  
jätehuoltolautakunta  
www.turku.fi/jatehuoltolautakunta.

”Toimivasta  
järjestelmästä  
kiittävät sekä  

luonto että Itämeri„



9. SIJAINTI KIINTEISTÖLLÄ
Piirrä tai selitä sanallisesti tähän lietekaivojen sijainnit kiinteistöllä suhteessa rakennuksiin. Piirrä myös 
reitti, jota pitkin tyhjentäjä pääsee tyhjentämään lietekaivot. Piirroksen ei tarvitse olla mittakaavassa, arvio 
välimatkasta riittää. Kirjaa tarkasti, miten lähelle lietekaivoja tyhjennysautolla pääsee.



LIETTEIDEN KERÄYS HAJA-ASUTUSALUEELLA
1. KIINTEISTÖN TIEDOT
Asuinkiinteistön osoite Asiakasnumero

Kiinteistötunnus ja -nimi

Kiinteistötyyppi:    vakituinen asunto     vapaa-ajan asunto     muu, mikä?

2. KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TIEDOT

 Kiinteistöä ei ole liitetty kunnan tai osuuskunnan viemäriverkostoon.

 Kiinteistö on liitetty kunnan tai osuuskunnan viemäriverkostoon.
      Siirry kohtaan allekirjoitus ja palauta ilmoitus. Muita tietoja ei tarvitse täyttää.

3. KÄYMÄLÄTYYPPI

 vesikäymälä  kuiva- tai kompostikäymälä, pakastava tai polttava käymälä

4. TALOUSVEDEN SAANTI

 painevesi 
     (kunnan tai osuuskunnan vesijohto tai oma kaivo)

 kantovesi 
     (vesi kannetaan esim. ämpärissä sisään)

5. VARUSTETASO

 suihku  astianpesukone  pyykinpesukone



6. KIINTEISTÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

 WC- ja pesuvedet käsitellään yhdessä.

 WC- ja pesuvedet käsitellään erikseen.

 Kiinteistöllä syntyy vain pesuvesiä (harmaat vedet).

 Kiinteistöllä ei ole jätevesien käsittelyjärjestelmää. Ilmoita, miten jätevedet käsitellään:

7. KIINTEISTÖLLÄ OLEVAT LIETEKAIVOT

 umpisäiliö             kpl, tilavuus yhteensä              m3

 sakokaivo              kpl, tilavuus yhteensä              m3

 pienpuhdistamo, merkki ja malli:

     tilavuus yhteensä              m3

 muu, mikä?
 
8. LIETEKAIVOJEN TYHJENNYSTARVE

Umpisäiliön tyhjennys (krt/vuosi):

Sakokaivojen tyhjennys (krt/vuosi):

Pienpuhdistamon tyhjennys (krt/vuosi):

Käännä



10. LIETEKAIVOILLE AJAMISEN RAJOITTEET

 Kaivoja ei voi tyhjentää talvikaudella (viikot 40–17, loka–huhtikuu).

 Lieteauton on jäätävä yli 45 metrin päähän kaivosta.

 Kaivon ja lieteauton sijainneissa on yli 5 metrin korkeusero.

 Puomi tai muu lukitus.

 Muuta huomioitavaa:

11. LISÄTIEDOT
Kirjoita tähän mahdolliset lisätiedot tyhjennyksiin liittyen.

       Annan luvan siirtää tämän lomakkeen tiedot tarvittaessa jätehuoltoviranomaisen eli Lounais-Suomen  
       jätehuoltolautakunnan käsiteltäväksi.

Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero

Tällä lomakkeella kerättyjä henkilötietoja käytetään jätehuollon järjestämiseen ja laskutukseen sekä tarvittaessa niihin liittyviin  
yhteydenottoihin. Lomakkeen tiedot voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaiselle. Lue lisää rekisteri- ja tietosuojaselosteistamme  
www.lsjh.fi/fi/yritys-ja-ymparisto/tietosuoja.
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TIETOA JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ

Jätevesijärjestelmä
Jäteveden käsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan talousjätevesien puhdistuk-
seen tai käsittelyyn tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostamaa 
kokonaisuutta. Kokonaisuus voi koostua sakokaivoista, maahanimeyttä-
möstä, maasuodattamosta, umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista 
laitteista tai näiden laitteiden ja menetelmien yhdistelmistä. 

Mistä tiedän mikä jätevesijärjestelmä minulla on?
Tavallisimmat tyhjennettävät lietekaivot ovat umpisäiliö ja sakokaivo. 
Umpisäiliö (umpikaivo) koostuu yhdestä umpinaisesta säiliöstä, johon 
kertyy kaikki viemäristä tuleva vesi ja kiintoaines. Umpisäiliöt tyhjenne-
tään tarvittaessa. 
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Sakokaivo (saostuskaivo, saostussäiliö) koostuu kahdesta tai kolmesta 
betonisesta tai muovisesta säiliöstä. Veden virratessa säiliöiden läpi, kiin-
toaines laskeutuu kaivon pohjalle ja vettä kevyempi aines erottuu jäteve-
den pinnalle. Kaivo tyhjennetään kiintoaineesta, eli lietteestä, vähintään 
kerran vuodessa tai joka toinen vuosi. Esikäsitelty jätevesi johdetaan 
viimeisestä säiliöstä purkuputken kautta maaperäkäsittelyyn. Sakokaivon 
tunnistaa maan päältä yleensä 2–3 peräkkäin olevasta betoni-, metalli- tai 
muovikannesta. 

Lietekaivon tilavuus
Voit tarkistaa edellisen tyhjennyksen laskulta minkälainen ja minkä ko-
koinen kaivo on tyhjennetty. Tilavuuden voi myös laskea sakokaivon en-
simmäisestä säiliöstä seuraavan kaavan mukaan: 

π x (kaivon halkaisija / 2)2 x vesisyvyys

Pyöristä tilavuus lähimpään kokonaislukuun. Vesisyvyyden voi mitata 
esimerkiksi pitkällä kepillä. Jos et tiedä lietekaivon tilavuutta, voit ilmoit-
taa meille arvion tilavuudesta.

Esimerkkilasku:  
Lietekaivon halkaisija on 1,2 metriä, ja kepillä mitattu vesisyvyys 2,3 metriä. 
Tilavuus: π x (1,2 m/2)2 x 2,3 m ≈ 2,59 m3. Pyöristetty tilavuus: 3 m3.

Tuloviemäri

Selkeytynyt  
jätevesi  
maapuhdistamoon
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Pienpuhdistamo
Pienpuhdistamon toiminta perustuu biologiseen ja/tai kemialliseen puh-
distusprosessiin. Toimiakseen, puhdistamo tulee huoltaa ja tyhjentää liet-
teestä valmistajan antamien ohjeiden ja jätehuoltomääräyksien mukaan.

Harmaat jätevedet
Harmailla vesillä tarkoitetaan pesuvesiä, jotka eivät sisällä virtsaa tai 
ulostetta tai muuta käymälästä tulevaa jätettä. Harmaista vesistä syn-
tyvän lietteen voi tyhjentää imuautolla, tai tyhjentää ja käsitellä oma-
toimisesti kompostoimalla. Omatoiminen käsittely on sallittua, mikäli 
syntyvän lietteen määrä on enintään 50 litraa vuodessa. Muistathan, että 
kaikesta omatoimisesta käsittelystä tulee aina tehdä etukäteen kirjalli-
nen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Jätevesijärjestelmät kuntoon 31.10.2019 
mennessä
Ympäristönsuojelulaissa säädetään jätevesien käsittelystä vie-
märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Perustason puhdistus-
vaatimus on täytettävä 31.10.2019 mennessä niissä kiinteistöissä, 
jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä 
vesistöstä. 

Voit kysyä lisätietoja puhdistusvaatimuksista sekä kunnan ym-
päristönsuojelumääräyksistä oman kuntasi ympäristöviranomai-
selta. Kunnan ympäristöviranomainen myös valvoo kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmien puhdistustasoa ja lainmukaisuutta.

Lisätietoa haja-asutuksen jätevesistä löydät muun muassa 
seuraavista osoitteista:

www.valonia.fi 
www.vesiensuojelu.fi  
www.ymparisto.fi/hajajatevesi
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JÄTEVESIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUS
Voit itse vaikuttaa jätevesijärjestelmäsi toimivuuteen ja jätevesiesi  
ympäristökuormitukseen:

• Valitse fosfaatittomia pesu- ja 
puhdistusaineita.

• Noudata pesuaineiden annoste-
luohjeita. Usein pärjää vähem-
mälläkin määrällä.

• Käytä viemäriä ja vessanpyttyä 
vain siihen, mihin ne on tarkoitet-
tu. Lajittele jätteet niille kuuluviin 
astioihin. 

• Vanhat lääkkeet, liuottimet ja 
muut vaaralliset jätteet eivät 
kuulu viemäriin! Palauta lääkkeet 
apteekkiin ja vie muut vaaralliset 
jätteet lajitteluasemalle maksutta.


