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LIETEKULJETUKSET HOITUVAT LOUNAIS- 
SUOMEN JÄTEHUOLLON KANSSA
Kemiönsaaressa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus hoidetaan kunnan 
järjestämänä aivan kuten jäteastioiden tyhjennyksetkin. Lietekaivojen 
tyhjennyksistä huolehtii Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailutta-
ma paikallinen yrittäjä Östermalm Trading Ab.

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/lietteiden-kerays tai voit kysyä niitä asiakaspalvelustamme.

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

Voit liittyä lietteenkeräykseen myös palauttamalla esitteen mukana ole-
van lomakkeen. 

Muista täyttää liittymislomake jokaisesta kiinteistöstä, jossa on oma jäte-
vesijärjestelmä.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään kaikkiin  
Kemiönsaaren jätehuoltoa koskeviin kysymyksiin.

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

asiakaspalvelu@lsjh.fi  
www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi 
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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. Jos kaivon tyhjennykselle 
tulee tarvetta sovittua aikaisemmin, tilaa tyhjennys hyvissä ajoin asia-
kaspalvelustamme. 

Umpisäiliöt voidaan tyhjentää joko säännöllisesti sovitun rytmin mukai-
sesti 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 kolmen 
arkipäivän sisällä, veloitetaan tyhjennyksestä pikakuljetusmaksu.

Tyhjennyksen peruutus
Velvollisuus tyhjentää sakokaivot vähintään kerran vuodessa perustuu 
kunnan jätehuoltomääräyksiin. Poikkeusta tästä velvollisuudesta voi 
anoa jätehuoltolautakunnalta kirjallisesti osoitteella Lounais-Suomen 
jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki, PL 355, 20101 TURKU tai  
jatehuoltolautakunta@turku.fi.

Jos sakokaivoon ei ole vuoden aikana kertynyt lietettä tyhjennettäväksi, 
voi kuluvan vuoden tyhjennyksen peruuttaa täyttämällä sähköisen lo-
makkeen osoitteessa www.lsjh.fi/sahkoinen-asiointi.

Tyhjennyksen voi peruuttaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunni-
teltua tyhjennystä. Peruutus on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukautta 
ennen tyhjennystä. Jos peruutuksen syy ei ole riittävä, siitä ilmoitetaan 
sinulle. Tällöin tyhjennys tapahtuu suunnitellussa aikataulussa.

Tyhjennyksen peruutus koskee vain kuluvaa vuotta. Seuraava tyhjennys 
tehdään normaalin tyhjennysrytmin mukaisesti.
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Kuljetusmaksu, lietettä alle 5 m3 Maksu (€/tyhjennys)

Kuljetusmaksu 75,15

Käsittelymaksu Maksu (€/m3)

Sakokaivo, saostussäiliö tai pienpuhdistamo 18,60

Umpisäiliö 14,88

Lisämaksut Maksu

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5–14 m3 22,54 €/tyhjennys

Kuljetuskaluston siirtomaksu 37,20 €/tyhjennys

Erityistoimenpidemaksu (minimiveloitus 0,5 h) 80,76 €/h

Hukkanouto 37,60 €/käynti

Pikakuljetusmaksu 150,29 €/tyhjennys

Poikkeustilanteen kuljetusmaksu 225,43 €/tyhjennys

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

Lietetyhjennyksistä lähetetään erillinen lasku tyhjennyksen jälkeen.  
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 5–14 m3 
Jos lietettä on 5–14 m3, lisätään kuljetusmaksuun lisäkuljetusmaksu. Jos 
lietettä on enemmän kuin 14 m3, joudutaan kaivo tyhjentämään kahdesti 
ja siitä veloitetaan kaksinkertainen kuljetusmaksu.

Kuljetuskaluston siirtomaksu 
Jos lieteautoa joudutaan siirtämään saman jätevesijärjestelmän lietekai-
vojen välillä, lisätään tyhjennyshintaan kuljetuskalus-
ton siirtomaksu.

Erityistoimenpidemaksu 
Jos lietekaivon tyhjennys vaatii erityisiä toi-
menpiteitä, kuten maa-aineksen tai jään 
poistamista, yli 45 m pitkän imuletkun, 
lisätään hintaan erityistoimenpidemaksu 
työtuntien perusteella. 

Hukkanoutomaksu 
Jos lietekaivo on tyhjä, kaivoa ei löydy  
annettujen ohjeiden perusteella, kaivossa 
on sinne kuulumatonta materiaalia, kaivon 
kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai se 
aiheuttaa työturvallisuusriskin, kaivon luki-
tus estää tyhjennyksen tai kulkureitti kaivon 
luo on kulkukelvoton, peritään hukkanouto-
maksu.

Pikakuljetusmaksu 
Jos tyhjennys tilataan erikseen siten, että kaivo 
on tyhjennettävä kolmen arkipäivän sisällä, veloi-
tetaan tyhjennyksestä pikakuljetusmaksu.
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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.

Lietetyhjennykset poikkeustilanteissa
Normaalina toimistoaikana (arkisin klo 9–15) voit asioida asiakaspalve-
lumme kanssa lieteasioissasi. Jos lietekaivon ylitäyttyminen uhkaa asuk-
kaiden terveyttä, ympäristöä tai kiinteistön kuntoa esimerkiksi siten, että 
wc ei vedä tai jätevesi tulvii kiinteistön sisälle, voi tyhjennyksen tilata 
normaalin toimistoajan ulkopuolella suoraan kuljettajalta:

• Östermalm Trading Ab, p. 040 0790 412

Tällaisessa poikkeustilanteessa tilatusta tyhjennyksestä veloitetaan tak-
sanmukainen poikkeustilannemaksu.

Huolehdi kaivoista, huolehdit kuljettajasta
Lietekaivojen tyhjennykseen liittyy useita turvallisuusseikkoja. Tee kuljet-
tajan työstä helpompaa ja kiinnitä huomiota muutamaan asiaan:

• Huolehdi, että lieteauto pääsee vähintään 45 metrin etäisyydelle tyh-
jennettävistä kaivoista.

• Luo lumet, poista jäät ja hiekoita kulkureitti kaivoille talvisin.
• Varmista, että kaivojen kannet saa auki helposti joko käsin tai käsi-

käyttöisellä apuvälineellä.
• Pidä huolta, että kaivon ympäristön kunto on sellainen, ettei kaivoon 

pääse putoamaan tyhjennyshetkellä.

Viemäriin saa laittaa:
• pytyn huuhteluvesiä: wc-paperia, ulostetta ja virtsaa
• astian- ja pyykinpesuvesiä
• peseytymisessä tai siivouksessa käytettyjä vesiä

Käytä viemäriä ja vessanpyttyä vain siihen mihin ne on 
tarkoitettu. Lajittele jätteet niille kuuluviin jäteastioihin.

Roskat eivät kuulu viemäriin!
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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.

       Jag ger tillstånd att vid behov överföra uppgifterna på denna blankett för att behandlas av  
       Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Ifyllarens underskrift, namnförtydligande och telefonnummer

De personuppgifter som samlas in på denna blankett kommer att användas för ordnande av avfallsservice och för fakturering, samt vid 
behov för kontakttagning gällande dessa. Uppgifterna på blanketten kan vid behov överlämnas åt myndigheterna.  
Läs mera i våra register- och datasekretessbeskrivningar www.lsjh.fi/yritys-ja-ymparisto/tietosuoja (finns enbart på finska).



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            sommarbostad            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

 vattenklosett  torrklosett



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.

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

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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Slamtömning under avvikande tider
Vår kundtjänst betjänar dig i slamtömingsärenden under normal kontors-
tid (vardagar kl. 9–15). Ifall slambrunnen blir överfull på ett sätt som även-
tyrar de boendes hälsa, miljön eller fastigheten till exempel på grund av att 
toaletten inte går att dra eller för att det strömmar in avloppsvatten i fastig-
heten, kan tömningen beställas utanför kontorstiden direkt från chauffören:

• Östermalm Trading Ab, tfn 040 0790 412

För en tömning som beställts under avvikande tid debiteras en avvikelse-
avgift enligt taxan.

Genom att ta hand om brunnen tar du hand om 
chauffören
Det finns många säkerhetsaspekter relaterade till tömningen av slam-
brunnarna. Underlätta chaufförens arbete och beakta följande saker:

• Se till att slambilen kommer på minst 45 meters avstånd från brunnar-
na som skall tömmas.

• Skotta snön, avlägsna isen och sanda rutten till brunnarna vintertid.
• Säkerställ att locken till brunnarna går lätt att öppna endera för hand 

eller med ett manuellt hjälpmedel.
• Se till att brunnens omgivning är i sådant skick, att man inte kan falla i 

brunnen under tömningen.

I avloppet får slängas:
• spolvatten från toaletten: wc-papper, kiss och bajs
• vatten från disk- och byktvätt
• vatten som har använts för tvätt och städning

Använd avloppet och toaletten bara till det som de är 
menade för. Sortera avfallet i rätt avfallskärl.

Sopor hör inte hemma i avloppet!
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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 
Med behandlingsavgiften täcker man det kommunala reningsverkets  
avgifter samt förvaltningskostnaderna.

Extra transportavgift, 5–14 m3 slam 
Om brunnen innehåller 5–14 m3 slam, tillkommer en tilläggsavgift för 
transport till transportavgiften. Ifall det finns mer än 14 m3 slam i brunn-
nen måste brunnen tömmas två gånger och för detta debiteras dubbel 
transportavgift.

Avgift för flytt av transportutrustningen 
Om slambilen måste flyttas mellan slambehållarna i samma avloppsvat-
tensystem tillkommer en avgift för flytt av transportut-
rustningen till tömningspriset.

Avgift för särskilt arbete 
Om det krävs särskilda åtgärder, till exempel 
att jordmaterial eller is behöver avlägsnas 
eller att slamtömningsslangen behöver vara 
över 45 m lång, utökas tömningsavgiften 
med en avgift för särskilt arbete enligt ar-
betstimmarna. 

Avgift för onödig avhämtning 
En avgift för onödig avhämtning debiteras 
om brunnen är tom, det inte går att hitta 
den genom att följa givna anvisningar, om 
den innehåller otillbörligt material, om den 
är i ett sådant skick eller täckt med lock så 
att den inte går att tömma eller så att arbetar-
skyddet äventyras, slambehållaren är låst så 
att det inte går att tömma den eller vägen till 
slambehållaren inte är i framkomligt skick.

Avgift för snabbtransport 
Om slambehållaren vid enskild beställning måste 
tömmas inom tre vardagar från beställningen  
debiteras en snabbtransportavgift för tömningen.
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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 priserna ingår mervärdesskatt 24 %.

Transportavgift, slam under 5 m³Avgift (€/tömning)

Transportavgift75,15

BehandlingsavgiftAvgift (€/m3)

Slambrunn, slamavskiljare eller minireningsverk18,60

Sluten tank14,88

TilläggsavgifterAvgift

Tilläggsavgift för transport, 5–14 m³ slam22,54 €/tömning

Avgift för flytt av transportutrustningen37,20 €/tömning

Avgift för särskilt arbete (minimidebitering 0,5 h)80,76 €/h

Onödig avhämtning37,60 €/besök

Snabbtransportavgift150,29 €/tömning

Transportavgift, avvikelser225,43 €/tömning
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Tömning av brunnarna regelbundet eller på beställning
Fasta bostäder och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamav-
skiljare och minireningsverk minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbo-
staden endast finns ett avträde (d.v.s. torrklosett), töms slamavskiljarna 
minst vartannat år. Om det uppstår behov av att tömma brunnen före 
den överenskomna tiden, beställ tömning i god tid från vår kundtjänst. 

Slutna tankar kan tömmas endera 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 tömningen minst två veckor i förväg. På detta sätt kan körrutterna 
planeras i tid och brunnarna tömmas på ett systematiskt sätt. 

Om tömningen beställs separat på så sätt, att brunnen måste tömmas 
inom tre vardagar, debiteras en snabbtransportavgift för tömningen.

Annullering av tömning
Skyldigheten att tömma slamavskiljarna minst en gång om året baserar 
sig på kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Undantag till denna 
skyldighet kan sökas skriftligen från avfallshanteringsnämnden på adres-
sen Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, Åbo stad, PB 355, 20101 
ÅBO eller jatehuoltolautakunta@turku.fi. 

Om det under ett år inte samlats slam, som kan tömmas, i slamavskilja-
ren, kan tömningen innevarande år annulleras genom att man fyller i den 
elektroniska blanketten på adressen www.lsjh.fi/e-tjanster.

Tömningen kan annulleras tidigast tre månader före den planerade töm-
ningen. Annulleringen bör dock göras senast en månad innan tömningen. 
Om orsaken till annulleringen inte är godtagbar, meddelas detta till dig.  
I detta fall sker tömningen enligt den planerade tidtabellen.

Annulleringen av tömningen gäller endast det innevarande året. Följande 
tömning sker enligt den normala tömningsrytmen.



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

Kundtjänst tfn 0200 47470 
vardagar kl. 9–15 (lna/msa)

kundtjanst@lsjh.fi  
www.lsjh.fi/e-tjanster 
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SLAMTRANSPORTERNA ARRANGERAS AV  
SYDVÄSTRA FINLANDS AVFALLSSERVICE
Transporten av slam från avskiljare och slutna tankar ordnas kommunalt 
i Kimitoöns kommun, precis som tömningarna av avfallskärlen. Tömning-
arna av slambrunnarna sköts av den av Sydvästra Finlands Avfallsservice 
(LSJH) konkurrensutsatta lokala företagaren Östermalm Trading Ab.

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

I andra områden beställer fastighetens användare tömningarna av en  
valfri entreprenör. Du hittar kontaktuppgifterna till företag som är  
verksamma i området på vår webbsida www.lsjh.fi/insamling-av-slam 
eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Anslutning till slaminsamlingen
Du kan ansluta dig till slaminsamlingen genom att meddela uppgifterna 
om fastighetens avloppsvattensystem på adressen www.lsjh.fi/e-tjanster.

Du kan även ansluta dig till slaminsamlingen genom att returnera blan-
ketten som finns i broschyren. 

Kom ihåg att fylla i anslutningsblanketten för varje fastighet som har ett 
eget avloppsvattensystem.
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