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Lomakkeen tiedot kirjataan
jätehuollon asiakasrekisteriin.

ILMOITUS JÄTEVESILIETTEEN OMATOIMISESTA KÄSITTELYSTÄ
Tällä lomakkeella tehdään ilmoitus saostus- ja umpisäiliölietteen ja/tai pienpuhdistamon ylijäämälietteen omatoimisesta
käsittelystä. Ilmoitus palautetaan jätehuoltoviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen käsittelyn aloittamista.
Nimi

Lietteen käsittelijän
yhteystiedot

Puh.

Postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite

Kiinteistötunnus

Tilatunnus (jos maatila)

Kiinteistön osoite (jos eri kuin postiosoite)

Kunta

Kiinteistön tiedot

Rakennustyyppi
vakituinen asunto

vapaa-ajan asunto

muu, mikä

Kiinteistön käyttö
ympärivuotinen

_______ kk / vuosi

Asukkaiden lukumäärä: _______

Käsitelläänkö oman kiinteistön lisäksi naapurikiinteistöjen jätevesilietteitä
Ei
Kyllä, yhteiskäsittelyyn osallistuvat kiinteistöt ilmoitetaan erillisellä lisäsivulla, joka on
saatavissa pyynnöstä jätehuoltoviranomaiselta
Kiinteistön käyttövesi

Tiedot
käyttövedestä ja
jätevesien
käsittelystä

paineellinen vesi, arvio
vedenkulutuksesta _______ m3/kk
kantovesi

Kiinteistöllä on
vesikäymälä
kuivakäymälä

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet
vesikäymälän jätevesiä ja harmaita vesiä*
vain harmaita vesiä, jotka ovat peräisin ________________________________________
muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä tai maitohuoneen vesiä), jotka ovat peräisin
*Harmaa vesi on pesuvesistä koostuvaa jätevettä, joka ei sisällä käymäläjätevesiä
Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan
saostussäiliöön
umpisäiliöön
pienpuhdistamoon
Lisätietoa jätevesien käsittelyjärjestelmästä* _____________________________________

* Käytä tarvittaessa erillistä liitettä

2 (4)

Tiedot
jätevesilietteiden
käsittelystä ja
käytöstä

Arvio syntyvän lietteen määrästä

Lietteen tyhjennyskerrat vuodessa

_______ m3/tyhjennyskerta

_______ krt/vuosi

Selvitys lietteen käsittelystä (miten liete hygienisoidaan ja miten sen onnistuminen
varmistetaan) sekä käytettävästä tyhjennys- ja käsittelykalustosta*

* Käytä tarvittaessa erillistä liitettä
Kalkkistabiloinnin avulla käsitellyn lietteen pH tarkastetaan
pH-liuskalla

pH-mittarilla

Tiedot peltoalueesta, jolle käsitelty liete levitetään (kiinteistötunnus, lohkotunnus,
liitteeksi peltokartta) ja selvitys millaisessa viljelykäytössä alue on? Selvitä liitteissä, mille
alueelle liete kulloinkin levitetään.

Hakijan allekirjoitus

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan lietteen käsittelyssä
tapahtuvista muutoksista tai sen lopettamisesta jätehuoltoviranomaiselle.
Päiväys

Allekirjoitus

Ilmoitus palautetaan jätehuoltoviranomaiselle:
Savo-Pielisen jätelautakunta, Kuopion kaupunki
PL 1097, 70111 KUOPIO
jatelautakunta(at)kuopio.fi
Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä annetaan tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kuntien jäteyhtiölle Jätekukko Oy:lle.
Jätehuoltoviranomainen
täyttää

Ilmoitus hyväksytään. Tiedot merkitään rekisteriin. Ilmoitus on voimassa toistaiseksi /
______________asti. Jos säännökset muuttuvat siten, että edellytetään uuden ilmoituksen
tekemistä, asiasta tiedotetaan erikseen.
Ilmoituksesta puuttuu käsittelyyn vaadittavia tietoja. Ilmoitus tulee palauttaa
viranomaiselle puuttuvat tiedot täydennettynä, jos lietteet halutaan käsitellä kiinteistöllä
omatoimisesti. Lietteet on muutoin toimitettava jätehuoltomääräysten 39 §:n mukaisesti
puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamoon.
Ilmoitusta ei hyväksytä, koska käsittely ei ole jätehuoltomääräysten 40 §:n mukaista.
Asumisessa syntyvät jätevesilietteet tulee toimittaa jätehuoltomääräysten 39 §:n
mukaisesti puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamoon, jollei suunniteltua käsittelytapaa
muuteta ja tehdä tämän jälkeen uutta ilmoitusta jätehuoltoviranomaiselle.
Päiväys

Allekirjoitus
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Ohjeita jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä ilmoittamiseen
Jätelain (646/2011) 41 §:n ja kunnallisten jätehuoltomääräysten 40 §:n mukaan asumisessa syntyvän jätevesilietteen pienimuotoinen omatoiminen käsittely on sallittua, jos käsittely ja lietteen levittäminen on asianmukaista ja käsittelystä on tehty
ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.
Asianmukainen käsittely

Asianmukaisesti käsiteltyä asumisessa syntyvää jätevesilietettä saa levittää lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle. Käsitellyn lietteen
levityksestä ei saa aiheutua terveys-, ympäristö- eikä hajuhaittoja. Lietettä ei saa levittää
pohjavesialueella. Jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa myöskään levittää metsään tai
muualle maastoon.
Ennen peltoon levittämistä liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä
stabiloinnilla tai muulla Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymällä tavalla. Lietteen
käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava nitraattiasetusta (1250/2014),
lannoitevalmistelakia (539/2006), ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta
lannoitevalmisteista (24/2011) sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.
Kalkkistabilointiohje löytyy osoitteesta:
http://kvvy.fi/wp-content/uploads/2015/11/Kalkkistabilointiohje.pdf

Ilmoittaminen

Ilmoitusvelvollisuus on henkilöllä, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietettä.
Ilmoitus jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle
viimeistään kahta (2) kuukautta ennen käsittelyn aloittamista.
Ilmoituksen tulee sisältää tiedot, joilla voidaan arvioida omatoimisen käsittelyn
asiamukaisuutta. Tiedot tarvitaan mm. käsiteltävän lietteen määrästä ja laadusta, lietteen
käsittelytavasta ja lietteiden hyödyntämispaikasta (esim. peltokartoin).
Tiedot ilmoituksesta välitetään ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on jätelain mukainen
valvontaviranomainen. Tieto jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä merkitään SavoPielisen jätelautakunnan ja Jätekukko Oy:n ylläpitämään jätehuollon asiakasrekisteriin.
Omatoimisen käsittelyn päättymisestä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle.

Tiedot käyttövedestä ja jätevesien käsittelystä
Lomakkeelle täytetään tiedot kiinteistön käyttövedestä, jätevesistä sekä
jätevesienkäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja voi antaa tarvittaessa erillisellä liitteellä.
Lomakkeelle selvitetään minkä tyyppisiä jätevesiä kiinteistöllä syntyy ja mihin kiinteistöllä
syntyvät jätevedet johdetaan. Tarvittaessa annetaan lisätietoa jätevesien
käsittelyjärjestelmästä, esimerkiksi onko käytössä maahanimeyttämö tai -suodattamo, onko
kiinteistöllä useita käsittelyjärjestelmiä eri rakennusten jätevesille tai koskeeko ilmoitus
vain tietyn tyyppistä jätevettä.
Jätevesien käsittelyjärjestelmä Jätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä varten
tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostama
kokonaisuus, joka voi koostua saostussäiliöstä,
maahanimeyttämöstä, maasuodattamosta, umpisäiliöstä,
pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden
laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä.
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Saostussäiliö

Jäteveden esikäsittelyjärjestelmä, jolla erotellaan kelluvat
ja laskeutuvat kiintoaineet. Saostussäiliö koostuu
useammasta eri osastosta, säiliöstä tai kaivosta sekä Thaaroista. Vesi johdetaan saostussäiliön jälkeen joko
maaperäkäsittelyyn tai pienpuhdistamoon tai ojaan.

Pienpuhdistamo

Tehdasrakenteinen tai paikallaan osista rakennettu
jätevesien käsittelyjärjestelmä. Joidenkin puhdistamoiden
osana on saostussäiliö. Suurimmassa osassa laitteista
ylijäämälietettä tulee poistaa pienpuhdistamosta lokaautolla. Joissain malleissa ylijäämäliete kerätään esim.
kompostoitavaan lietepussiin.

Umpisäiliö

Tiivis säiliö, jota käytetään jäteveden tilapäiseen
varastoimiseen. Umpisäiliössä ei ole purkuputkea
ympäristöön.

Tiedot lietteiden käsittelystä ja käytöstä
Lomakkeelle täytetään tiedot lietteiden käsittelystä ja käytöstä. Tarvittaessa tiedot voi
ilmoittaa erillisellä liitteellä.
Lomakkeelle selvitetään, miten liete hygienisoidaan ja millä menetelmällä hygienisoinnin
onnistuminen varmistetaan. Selvitetään millaista kalustoa käytetään lietteen
hygienisointiin, pumppaamiseen ja levitykseen.
Ilmoitetaan kaikki lietteen levityspaikat (kiinteistötunnukset ja peltojen lohkotunnukset).
Lisätietoja voi antaa tarvittaessa erillisellä liitteellä, peltolohkojen osalta esim.
karttaliitteellä.
Yhteiskäsittely

Jätevesilietteiden yhteiskäsittely on sallittu 2-5 naapurikiinteistön tai muun lähellä
sijaitsevan kiinteistön kesken. Lietteen käsittelijä täyttää ilmoituksen lietteen
omatoimisesta käsittelystä ja ilmoittaa yhteiskäsittelyyn osallistuvien kiinteistöjen tiedot
ilmoitukseen liitettävällä erillisellä lisäsivulla.
Lietteiden käsittelijän on tehtävän usean kiinteistön yhteiskäsittelystä ilmoitus vuosittain.

Ilmoituksen palauttaminen ja lisätietoja
Ilmoitus palautetaan jätehuoltoviranomaiselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen
käsittelyn aloittamista. Jätehuoltoviranomainen ilmoittaa kirjeitse / sähköpostitse, kun
ilmoitus on hyväksytty ja lietteiden käsittelyn voi aloittaa.
Allekirjoitettu ilmoitus palautetaan jätehuoltoviranomaiselle eli Savo-Pielisen
jätelautakunnalle:
Savo-Pielisen jätelautakunta
Kuopion kaupunki
PL 1097
70111 KUOPIO
tai
jatelautakunta(at)kuopio.fi
Lisätietoja asiasta antaa Savo-Pielisen jätelautakunnan asiakaspalvelu puh. 017 185 668
(ma-to klo 8.00 – 15.00) tai sähköpostilla jatelautakunta(at)kuopio.fi.

