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Lomakkeen tiedot kirjataan
jätehuollon asiakasrekisteriin.

Lisäsivu ilmoitukseen lietteen omatoimisesta käsittelystä:
TIEDOT YHTEISKÄSITTELYYN OSALLISTUVASTA KIINTEISTÖSTÄ
Tämä lisäsivu liitetään ilmoitukseen jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä, jos ilmoitus koskee oman kiinteistön
lietteiden käsittelyn lisäksi myös naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyvää jätevesilietettä.
Lisäsivu täytetään jokaisen yhteiskäsittelyyn osallistuvan kiinteistön osalta (oman kiinteistön lisäksi maks. neljä kiinteistöä).
Nimi

Lietteen käsittelijän
yhteystiedot

Puh.

Postiosoite, postinumero ja –toimipaikka
Sähköpostiosoite

Kiinteistön haltijan nimi

Yhteiskäsittelyyn
osallistuvan
kiinteistön tiedot

Puh.

Kiinteistön haltijan postiosoite, postinumero ja –toimipaikka
Kiinteistönosoite (jos eri kuin postiosoite)
Kiinteistötunnus

Tilatunnus (jos maatila)

Rakennustyyppi
☐vakituinen asunto

☐vapaa-ajan asunto

☐muu, mikä

Kiinteistön käyttö
☐ympärivuotinen

☐_______ kk / vuosi

Asukkaiden lukumäärä: _______

Kiinteistön käyttövesi

Kiinteistöllä on

☐paineellinen vesi,
arvio vedenkulutuksesta _______ m3/kk

☐vesikäymälä

☐kantovesi

☐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
Arvio syntyvän lietteen määrästä

Lietteen tyhjennyskerrat vuodessa

_______ m3/tyhjennyskerta

_______ krt/vuosi
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Allekirjoitukset

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

Allekirjoitus

Lietteen käsittelijän allekirjoitus
Päiväys

Allekirjoitus

Ohjeita jätevesilietteiden yhteiskäsittelystä ilmoittamiseen
Jätelain (646/2011) 41 §:n ja kunnallisten jätehuoltomääräysten (23.11.2016 § 22) 40 §: n
mukaan asumisessa syntyvän jätevesilietteen pienimuotoinen omatoiminen käsittely on
sallittua, mikäli käsittely on asianmukaista ja käsittelystä on tehty ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.
Jätevesilietteiden yhteiskäsittely on sallittu 2-5 naapurikiinteistön tai muun lähellä sijaitsevan
kiinteistön kesken. Ilmoituksen jätevesilietteiden yhteiskäsittelystä tekee se henkilö, joka
vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietettä. Usean kiinteistön yhteiskäsittelystä tehdään
ilmoitus vuosittain.
Lietteen käsittelijä täyttää ilmoituksen lietteen omatoimisesta käsittelystä ja ilmoittaa
yhteiskäsittelyyn osallistuvien kiinteistöjen tiedot ilmoitukseen liitettävällä erillisellä
lisäsivulla. Jokaisen yhteiskäsittelyyn osallistuvan kiinteistön osalta täytetään oma lisäsivu,
jonka kiinteistön haltija ja lietteen käsittelijä allekirjoittavat.
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 9.00 – 15.00) tai sähköpostilla jatelautakunta(at)kuopio.fi.

