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Lietehuoltopalvelut Paraisilla





Kunnan jätelain mukaiset jätehuoltotehtävät



Lietetyhjennykset 
LSJH:n 
järjestettäväksi

• Kaikki toimialueelta tyhjennettävät asumisen sako- ja 
umpikaivolietteet toimitetaan alueemme kunnallisiin 
puhdistamoihin sekä Gasumille LSJH:n lukuun

• Kuljetusten järjestäminen koko LSJH:n toiminta-alueella 
(ei Uki) asteittain vuosien 2021 – 2026 aikana 

Palvelujen lähtökohtana jätehuoltomääräysten mukaiset 
tyhjennysvälit jotka ovat samat kuin tälläkin hetkellä

• Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa

• Sakokaivot ja pienpuhdistamot vähintään kerran 
vuodessa

• Järjestelmät joissa ainoastaan pesuvesiä ja 
käytetään vapaa-ajan asunto riittää tyhjennys 
vähintään joka toinen vuosi

• Omatoiminen käsittely mahdollinen 
jätehuoltomääräykset huomioiden
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Lietekaivorekisterin 
perustaminen

• Paraisten asukkaille lähetetty kyselykirjeitä kiinteistön 
jätevesijärjestelmästä ja palveluntarpeesta
• saaristoon kesäkuussa 2020 ja muistutustekstiviesti kesällä 2020
• kanta Paraisille marraskuussa 2020 ja muistutuskirje elokuussa 2021

• Kirjelähetys sisälsi oppaan, kyselylomakkeen ja palautuskuoren
• Infotilaisuuksia järjestetty seuraavasti:

• Saaristossa kesäkuu 2020 (Teams)
• Maaliskuu 2021 (Teams)
• Heinäkuu 2021 (Nauvo, Korppoo, Houtskari)
• Kanta Paraisilla joulukuussa 2020 (FB tilaisuus)
• Lokakuu 2022 (Parainen)

• Kyselykirjeitä lähetetty
• Saaristoon n. 3 800 kpl --> vastausprosentti n. 82 %
• kanta-Paraisille n. 4 150 kpl --> vastausprosentti n. 66 %
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Alueen lietehuollon 
tunnusluvut

• Vastaanottopaikkoihin toimitetaan tällä hetkellä 
vuosittain n. 62 000 kuutioita asumisessa syntyvää 
lietettä

• Kaikki asumisessa syntyvät lietteet toimitetaan 
vastaanottopaikkoihin LSJH:n lukuun

• LSJH:n kuljettamana lokakuu 2022 mennessä:
• Kemiönsaari→ Taalintehtaan puhdistamo
• Houtskari→ Houtskarin puhdistamo ja sakokaivolietteet 

Gasum, Turku
• Korppoo→Gasum, Turku
• Nauvo→ Nauvon puhdistamo
• Parainen→ Paraisten Norrbyn puhdistamo
• Masku, Nousiainen, Mynämäki, Rusko, Raisio→ Gasum, 

Turku

• Lisäksi vastaanottopaikkana toimii Salon ja Kyrön 
puhdistamo
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Puhdistamoilta ja Gasumilta
käsittelyhinnat joiden 
perusteella laskettu 

lietekäsittelylle tasataksa



Paraisten 
urakka-alueet

• Urakka-alue suunnitteluun vaikuttaa  
kaivotyypit ja määrät, palvelun tarve, 
maantieteelliset erityispiirteet 

• Paraisilla 5 urakka-aluetta
• Paraisten saariston pääsaaret (3 kpl)  

1.4.2021

• Norrskata ja Kanta Parainen 31.10.2022
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LSJH:n järjestämille kuljetuksille 
tasataksa
• v. 2022→ Paraista käsittävä 

tasataksa; 5 urakkaa
• V. 2023→ esitetty koko aluetta (ei 

Kemiönsaari) käsittävä tasataksa; 7 
urakkaa

• V. 2024→ seuraavat kilpailutetut 
urakat mukaan tasataksalaskentaan; 
+ 14-18 urakkaa



Palvelutehtävät

• LSJH:n huolehtii:

• asiakasrekisteristä ja siihen tehtävistä 
muutoksista

• ajoreiteistä ja reittimuutoksista

• tilaustyhjennysten reitityksistä

• asiakaspalvelusta

• laskutuksesta ja perinnästä

• Asiakas saa LSJH:lta laskun joka sisältää 
sekä kuljetus- että käsittelymaksun
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LSJH:n tyhjennyspalvelut alkaa

• Asukkaita tiedotetaan kirjeitse 
tyhjennyskäytännöistä, hinnoista, 
tyhjennysväleistä 

• Säännöllisesti tyhjennettäville lietesäiliöille 
ehdotetaan kirjeessä tyhjennysviikkoa, jonka 
mukaan LSJH reitittää tyhjennykset
• Kirjeen mukana viiri, jolla pyydetään 

asiakasta merkitsemään lietekaivo
• Sakokaivojen ja pienpuhdistamoiden 

omistajia muistutetaan tulevasta 
tyhjennysviikosta tyhjennystä edeltävällä 
viikolla tekstiviestitse

• Asiakkaat tilaavat kaikki tyhjennykset LSJH:n 
asiakaspalvelusta 9



LSJH:n 
tyhjennyspalvelut 

• Asiakaspalvelussa lieteasioihin 
erikoistuneita palveluneuvojia
• Asiakas voi valita asiakaspalvelun 

puhelinvalikosta lietelinjan

• Asiakaspalvelun kautta mahdollisuus 
muuttaa asiakkaille tiedotettua 
tyhjennysviikkoa

• Käytössä lisäksi sähköinen asiointipalvelu, 
sähköposti ja chat- palvelu

• Lietetiimissä myös erillinen 
logistiikkasuunnittelu, jossa hoidetaan 
reititysmuutokset, reklamaatiot, yhteydet 
urakoitsijoihin ja on asiakaspalvelun tukena 
lieteasioissa
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Seuraavat vaiheet

• Salon ja ulkosaariston kiinteistöjen jätevesijärjestelmien 
selvitys

• Seuraavien urakka-alueiden suunnittelu

• Kilpailutuksia julkaistaan alue kerrallaan niin, että kaikki 
alueet LSJH:n tyhjennysten piirissä vuoden 2026 loppuun 
mennessä. Alustavasti seuraavat kokonaisuudet 
kilpailutukseen:

• Naantali, Marttila, Pöytyä, Tarvasjoki 
• Aura, Paattinen, Tortinmäki, Päivistö, Lieto, Turku
• Paimio, Sauvo, Kaarina 
• Salo 
• Ulkosaaristo 

• Rinnalla toteutetaan Ekotyhjennyksen pilotointi 2023-2024
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Haasteita ja uusia 
ratkaisuja

• Käytäntö on osoittanut, että lietemäärät lisääntyvät, kun siirrymme kunnan 
järjestämiin tyhjennyksiin ja kaivot tyhjennetään määräysten mukaisesti

• Saariston pienten puhdistamoiden vastaanottokapasiteetti ei riitä

• LSJH laatinut lietteen vastaanottoon liittyviä selvityksiä joiden avulla haetaan 
ratkaisuja lietteen vastaanottoon ja käsittelyyn.

• LSJH valmistelee yhdessä Paraisten vesilaitoksen kanssa Korppoon 
jätevedenpuhdistamon saneerausta

• Kaupunki saneeraa puhdistamon

• LSJH rakentaa lietteen vastaanottoinfran

• 2024-2025 alkaen saariston (Houtskari, Korppoo ja Nauvo) lietteet keskitetysti Korppooseen

• Ekotyhjennys vähentää sakokaivoista kuljetettavaa liete (vesi)määrää jopa yli 
50% ja säästää satoja ajokilometrejä.

• Soveltuu ainoastaan sakokaivoille
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Haasteita vai 
mielenkiintoisia 
uusia ratkaisuja?

• Ilman tieyhteyttä olevissa saarissa on 
paljon tyhjennettäviä lietekaivoja
• Pohdittava, miten ja mikä on järkevää 

mutta silti niin, että noudatetaan lakeja 
ja määräyksiä

• Voisiko lietteen pääosin hyödyntää 
paikan päällä saarissa?

• Kannustaminen lietteen omatoimiseen 
hyödyntämiseen

• Kunnalla mahdollisuus vaikuttaa siihen, 
ettei saariin rakenneta niin, että 
tyhjennystä vaativaa jätevettä tai lietettä 
synny
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Tiedotus asukkaille

LSJH:n lähettämät mediatiedotteet
- 14.3.2018: Itämeri tarvitsee remontin lietehuoltoon lounaisessa Suomessa
- 26.10.2018: Jätehuoltolautakunta siirsi lietekuljetusten järjestämisen kuntayhtiölle
- 14.5.2019: Lietekaivokysely postitetaan ensimmäisenä Nousiaisiin
- 5.8.2019: Lietekaivokysely mynämäkeläisille elokuun alkupuolella
- 14.10.2019: Lietekaivokysely Raisioon ja Ruskolle lokakuussa
- 28.2.2020: Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelytaksa käyttöön maaliskuussa
- 1.6.2020: LSJH kilpailuttaa osan Paraisten lietekuljetuksista kaupungin pyynnöstä 
jo vuoden 2020 aikana
- 28.9.2020: Lietteenkuljetuksissa siirrytään kilpailutusvaiheeseen
- 26.11.2020: Lietekaivokyselyt lähetetään Paraisille loppuvuodesta
- 14.1.2021: Lietehuoltoon valmisteilla kokonaissuunnitelma kuntayhteistyönä
- 2.2.2021: Paikalliset pärjäsivät 
saariston lietteenkuljetuskilpailutuksissa (+ Paraisten kaupungin nettisivulla)

https://www.lsjh.fi/fi/itameri-tarvitsee-remontin-lietehuoltoon-lounaisessa-suomessa/
https://www.lsjh.fi/fi/jatehuoltolautakunta-siirsi-lietekuljetusten-jarjestamisen-kuntayhtiolle/
https://www.lsjh.fi/fi/lietekaivokysely-postitetaan-ensimmaisena-nousiaisiin/
https://www.lsjh.fi/fi/lietekaivokysely-mynamakelaisille-elokuun-alkupuolella/
https://www.lsjh.fi/fi/lietekaivokyselyt-raisioon-ja-ruskolle-lokakuussa/
https://www.lsjh.fi/fi/sako-ja-umpikaivolietteiden-kasittelytaksa-kayttoon-maaliskuussa/
https://www.lsjh.fi/fi/lsjh-kilpailuttaa-osan-paraisten-lietekuljetuksista-kaupungin-pyynnosta-jo-vuoden-2020-aikana/
https://www.lsjh.fi/fi/lietteenkuljetuksissa-siirrytaan-kilpailutusvaiheeseen/
https://www.lsjh.fi/fi/lietekaivokyselyt-lahetetaan-paraisille-loppuvuodesta/
https://www.lsjh.fi/fi/lietehuoltoon-valmisteilla-kokonaissuunnitelma-kuntayhteistyona/
https://www.lsjh.fi/fi/paikalliset-parjasivat-saariston-lietteenkuljetuskilpailutuksissa/
https://www.pargas.fi/fi/web/pargas/ajankohtaista/-/asset_publisher/tqw2GIqQOz9o/content/slamtransporterna-i-skargarden
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Tiedotus asukkaille

LSJH:n lähettämät mediatiedotteet:
- 3.3.2021: Kunnan kilpailuttama lietteenkuljetus sai lopullisen varmistuksen –
LSJH jatkaa kilpailutusten valmistelua

- 13.9.2021: Lietekuljetusten kilpailutus jatkuu Lounais-
Suomen Jätehuollon toimialueella
- 2.6.2022: Keskitetyt lietekuljetukset alkavat Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, 
Mynämäessä, Nousiaisissa ja Paraisilla (+ Paraisten kaupungin nettisivu)
LSJH:n nettisivut Paraisten lietehuollon osalta:
- https://www.lsjh.fi/fi/kiinteiston-jatehuolto/lietteiden-kerays/lietteiden-kerays-
paraisten-saaristossa/
Huomiselle asukaslehti:
- helmikuu 2019, sivu 9 (viereinen sivu), jaetaan kaikkiin jakelupisteisiin
LSJH:n somepostauksia jaettu kuntien Facebook-sivuilla

http://lsjh.fi/fi/kunnan-kilpailuttama-lietteenkuljetus-sai-lopullisen-varmistuksen-lsjh-jatkaa-kilpailutusten-valmistelua/
https://www.lsjh.fi/fi/lietekuljetusten-kilpailutus-jatkuu-lounais-suomen-jatehuollon-toimialueella/
https://www.lsjh.fi/fi/keskitetyt-lietekuljetukset-alkavat-raisiossa-ruskolla-maskussa-mynamaessa-nousiaisissa-ja-paraisilla/
https://www.pargas.fi/fi/web/pargas/ajankohtaista/-/asset_publisher/tqw2GIqQOz9o/content/aktuellt2-168
https://www.lsjh.fi/fi/kiinteiston-jatehuolto/lietteiden-kerays/lietteiden-kerays-paraisten-saaristossa/
https://www.e-julkaisu.fi/lsjh/huomiselle/2019-01/mobile.html#pid=8
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Lietteet mediassa
Muutamia yksittäisiä nostoja:

- Yle Åboland, 2.6.2022: Centraliserade 
slamtransporter inleds i Pargas på 
hösten – stadens skärgårdsdelar 
fortsätter ändå som tidigare

- Turun Sanomat, 2.6.2022: Lietettä 
aletaan kerätä keskitetysti useassa 
Varsinais-Suomen kunnassa

- Åbo Underrättelser, 
11.2.2020: Kimitoön modell då LSJH tar 
över slamtransporterna i landskapets 
16 övriga kommuner

https://svenska.yle.fi/a/7-10017171
https://www.ts.fi/uutiset/5674960
https://abounderrattelser.fi/kimitoon-modell-da-lsjh-tar-over-slamtransporterna-i-landskapet-16-ovriga-kommuner/
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