
 

 

2.6  Lietteiden kiinteistöittäinen keräys 
 

Lietteellä tarkoitetaan talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai 

muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuvaa lietettä. Lietetilalla tarkoitetaan 

sakokaivoa, saostussäiliötä, umpisäiliötä, pienpuhdistamoa tai muuta välinettä, joka tyhjennetään 

lietteestä. Kuljetuskalustolla tarkoitetaan lietetilojen tyhjennykseen käytettävää imuautoa tai 

traktoria ja vaunua.  

 

Lietteiden kiinteistöittäinen keräys toteutetaan  

• Kemiönsaaren pääsaaressa sekä Kemiönsaaren niissä saarissa, joissa on kuljetuskalustolla 

liikennöitävä silta, lossi- tai lauttayhteys 

• Paraisten Houtskarin, Nauvon ja Korppoon pääsaarilla jätehuoltomääräysten mukaisella 

kiinteistökohtaisen jätteenkeräyksen alueella, Korppoon Norrskatassa ja kanta-Paraisilla 

• Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Raisiossa ja Ruskossa 

 

Kiinteistönhaltijalta tai omistajalta laskutetaan lietetilojen tyhjennyksestä tyhjennyskertojen 

mukainen kuljetusmaksu sekä käsittelymaksu. Maksut määrätään kiinteistönhaltijalle, jos 

kiinteistönhaltija on ilmoitettu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteriin. Muussa 

tapauksessa maksu määrätään kiinteistön omistajalle. 

 

Käsittelymaksu määrätään lietetilan tilavuuden ja -tyypin mukaan. Kuljetusmaksun ja 

käsittelymaksun lisäksi käytössä on lisämaksuja (2.6.2) sekä hukkanoutomaksu, 

tilaustyhjennysmaksu, täsmä- ja pikakuljetusmaksuja.  

 

Lietetyhjennykset tapahtuvat arkisin. Tyhjennysajankohta (viikonpäivä ja kellonaika) määräytyy 

alueen ajojärjestelyjen mukaan. Täsmätyhjennyksiä tehdään myös viikonloppuisin Paraisten 

Houtskarin, Nauvon ja Korppoon pääsaarilla. 

2.6.1 Lietteen kuljetusmaksu 

Kuljetusmaksu kattaa lietteen keräyksen ja kuljetuksen kustannukset. Se sisältää yhden 

asuinrakennuksen tai vapaa-ajan asuinrakennuksen tai julkisen palvelun rakennuksen ja näihin 

olennaisesti liittyvien samassa paikassa sijaitsevien rakennusten, kuten pihasaunojen, 

jätevesijärjestelmien lietetilojen tyhjennyksen yhdellä käyntikerralla. 

 

Yhdellä kuljetusmaksulla kuljetaan enintään 10,0 m3 lietettä. Poikkeukset kuljetusmääriin: 

• Kemiönsaarella alle 5,0 m3 

• Norrskatassa alle 6,0 m3.  

• Houtskarissa alle 6,0 m3 joko saostussäiliölietettä tai umpisäiliölietettä. 

 

2.6.2 Lisämaksut 

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5,0–14,0 m3 Kemiönsaarella 

Jos tyhjennyskohteesta tyhjennetään yhdellä käyntikerralla lietettä 5–14 m3, lisätään 

kuljetusmaksuun lisäkuljetusmaksu, joka on 30 % kuljetusmaksusta. Maksu on voimassa vain 

Kemiönsaarella. 
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Siirtomaksu 

Jos kuljetuskalustoa joudutaan siirtämään tyhjennyksen yhteydessä eri lietetilojen välillä ja 

siirtomatka on enintään 300 m, veloitetaan siirtomaksu. 

 

Erityistoimenpidemaksu 

Jos lietteiden tyhjentäminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä, lisätään tyhjennysmaksuun 

erityistoimenpidemaksu työtuntien perusteella. Lietetilan sijainnista tai kunnosta johtuvia erityisiä 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi maa-aineksen tai jään poistaminen tai imuletkua tarvitaan yli 45 m 

tai lietetilan ja tyhjennyskaluston välisen korkeuseron aiheuttamat toimenpiteet. Pienin veloitus 

on puoli tuntia. 

 

2.6.3 Hukkanoutomaksu 

Hukkanoutomaksu peritään, jos: 

• lietetila on tyhjä 

• lietetilaa ei löydetä annettuja ohjeita noudattaen 

• lietetila sisältää sinne kuulumatonta materiaalia ja sen vuoksi tyhjennystä ei voida 

suorittaa 

• lietetilan kunto tai kansi estää tyhjennyksen tai se aiheuttaa työturvallisuusriskin 

• lietetilan lukitus estää tyhjennyksen 

• lietetilan luokse johtava kulkureitti on kulkukelvoton tai niin huonossa kunnossa, että se 

saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle tai työturvallisuusriskin kuljettajalle. 

2.6.4 Tilaustyhjennysmaksu Kemiönsaaressa 

Erikseen tilatusta tyhjennyksestä peritään kuljetusmaksuna tilaustyhjennysmaksu, jos lietetila on 

erikseen tilattaessa käytävä tyhjentämässä neljän arkipäivän sisällä tilauksesta. 

 

2.6.5 Täsmätyhjennysmaksu 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys 

Lietetila tyhjennetään arkipäivänä erikseen sovittuna aikana (päivämäärä ja kellonaikaväli). Tilaus 

tulee tehdä viimeistään kaksi arkipäivää ennen tyhjennystä. 

 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys lauantaina, vain Houtskarin, Korppoon ja Nauvon pääsaarilla 

Lietetila tyhjennetään lauantaina erikseen sovittuna aikana (päivämäärä ja kellonaikaväli). Tilaus 

tulee tehdä viimeistään neljä arkipäivää ennen tyhjennystä. 

 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys sunnuntaina, vain Houtskarin, Korppoon ja Nauvon pääsaarilla  

Lietetila tyhjennetään sunnuntaina (tai arkipyhänä) erikseen sovittuna aikana (päivämäärä ja 

kellonaikaväli). Tilaus tulee tehdä viimeistään neljä arkipäivää ennen tyhjennystä. 

 

2.6.6 Pikatyhjennysmaksu 

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 

Lietetila tyhjennetään tilauspäivänä. Tilaus tulee tehdä ennen klo 18:00.  

 

 

 



 

 

2.6 Lietteiden kiinteistöittäinen keräys  

     
     

     

Kemiönsaari Veroton 
maksu € 

Alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

2.6.1 Kuljetusmaksu 65,03 15,61 80,64 kpl 

     

2.6.2 Lisämaksut         

Lisäkuljetusmaksu, lietettä 5 m3 – 14 m3 19,51 4,68 24,19 kpl 

Siirtomaksu 30,00 7,20 37,20 kpl 

Erityistoimenpidemaksu 65,50 15,72 81,22 tunti 

     

2.6.3 Hukkanouto 32,52 7,80 40,32 kpl 

          

2.6.4 Tilaustyhjennysmaksu         

Kuljetusmaksu, tilaustyhjennys 130,06 31,21 161,27 kpl 

         

2.6.6 Pikatyhjennysmaksu     

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 195,09 46,82 241,91 kpl 

     

Paraisten Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaaret 
Norrskata sekä kanta-Parainen 

Veroton 
maksu € 

Alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

2.6.1 Kuljetusmaksu 138,47 33,23 171,70 kpl 

     

2.6.2 Lisämaksut         

Siirtomaksu 30,00 7,20 37,20 kpl 

Erityistoimenpidemaksu 75,50 18,12 93,62 tunti 

     
2.6.3 Hukkanouto 69,23 16,62 85,85 kpl 

          

2.6.5 Täsmätyhjennysmaksu*         

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys  207,70 49,85 257,55 kpl 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys lauantaina**  466,65 112,00 578,65 kpl 

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys sunnuntaina** 668,35 160,40 828,75 kpl 

     

2.6.6 Pikatyhjennysmaksu*     

Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 276,94 66,47 343,41 kpl 

     

* ei Norrskata 
** vain Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaaret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Masku, Mynämäki, Nousiainen, Rusko ja Raisio  Veroton 
maksu € 

Alv 24% Verollinen 
maksu € 

Yksikkö 

2.6.1 Kuljetusmaksu 88,00 21,12 109,12 kpl 

     

2.6.2 Lisämaksut         

Siirtomaksu 30,00 7,20 37,20 kpl 

Erityistoimenpidemaksu 75,50 18,12 93,62 tunti 

     
2.6.3 Hukkanouto 44,00 10,56 54,56 kpl 

          

2.6.5 Täsmätyhjennysmaksu         

Kuljetusmaksu, täsmätyhjennys  132,00 31,68 163,68 kpl 

     
2.6.6 Pikatyhjennysmaksu     
Kuljetusmaksu, pikatyhjennys 176,00 42,24 218,24 kpl 

     

 
 

 


