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Ilmoitus jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä
Voit tehdä tällä lomakkeella ilmoituksen saostus- ja umpisäiliölietteen tai pienpuhdistamon ylijääjälietteen
omatoimisesta käsittelystä. Palauta ilmoitus 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

Käsitelläänkö oman kiinteistön lisäksi naapurikiinteistöjen jätevesilietteitä?
☐ Ei
☐ Kyllä, yhteiskäsittelyyn osallistuvat kiinteistöt ilmoitetaan erillisellä lisäsivulla, joka on
saatavissa jätehuoltoviranomaiselta tai tulostettavissa jätelautakunnan verkkosivuilta.

Tiedot kiinteistön
käyttövedestä ja
jätevesien
käsittelystä

Kiinteistön käyttövesi

Käymälätyyppi

☐ paineellinen vesi, arvio
vedenkulutuksesta _______ m3/kk

☐ vesikäymälä

☐ kantovesi

☐ muu, mikä? _______________________

☐ kuivakäymälä

Millaisia jätevesiä kiinteistöllä syntyy?
☐ vesikäymälän jätevesiä ja harmaita vesiä*
☐ vain harmaita vesiä*
☐ muita jätevesiä, tarkenna lisätietoja kohdassa
*Harmaa vesi on pesuvesistä koostuvaa jätevettä, joka ei sisällä käymäläjätevesiä
Mihin kiinteistön jätevedet johdetaan?
☐ saostussäiliöön ☐ umpisäiliöön ☐ pienpuhdistamoon, malli____________________
Lisätietoa kiinteistön jätevesistä ja niiden käsittelyjärjestelmästä (esim. onko käytössä
maahanimeyttämö tai -suodattamo, onko kiinteistöllä useita käsittelyjärjestelmiä eri
rakennuksille tai koskeeko ilmoitus vain tietyn tyyppistä jätevettä) ____________________
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Tiedot
jätevesilietteiden
käsittelystä ja
käytöstä

Arvio käsiteltävän lietteen määrästä

Lietteen käsittelykerrat vuodessa

_______ m3/käsittelykerta

_______ kertaa/vuosi

Selvitys siitä, miten jätevesiliete käsitellään (esim. kalkkistabiloidaan) ennen peltolevitystä,
sekä millaista kalustoa käsittelyyn, pumppaamiseen ja peltolevitykseen käytetään.

Kalkkistabiloinnin avulla käsitellyn lietteen pH tarkastetaan
☐ pH-liuskalla

☐ pH-mittarilla

Selvitys peltoalueista, joille käsiteltyä lietettä aiotaan vuosittain levittää (kiinteistötunnukset ja peltojen lohkotunnukset) sekä peltojen viljelytarkoitus (mm. mitä viljellään ja
mihin käyttöön). Lisätietoja esim. peltolohkojen sijainnista voi antaa erillisellä liitteellä.

Haluan vastauksen ilmoitukseeni (valitse toinen):

Vastauksen toimitus

Ilmoittajan
allekirjoitus

☐ sähköpostitse ☐ kirjeitse

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

Allekirjoitus

Ilmoitus palautetaan jätehuoltoviranomaiselle eli Savo-Pielisen jätelautakunnalle:
Savo-Pielisen jätelautakunta
PL 1097
70111 KUOPIO
tai
jatelautakunta(at)kuopio.fi
Ilmoitusten käsittelyaika on noin kuusi viikkoa. Tarvittaessa pyydetään lisätietoja asiankäsittelyä varten.
Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä annetaan tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja kuntien jäteyhtiölle Jätekukko Oy:lle. Tieto jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä
merkitään jätehuollon asiakasrekisteriin.
Jos haluat lisätietoja, olethan yhteydessä jätelautakunnan asiakaspalveluun, puh. 017 185 668 (ma-to klo 915), jatelautakunta(at)kuopio.fi

Lomakkeen tiedot kirjataan jätehuollon asiakasrekisteriin.

Asiointilomake päivitetty 11/2020

Savo-Pielisen jätelautakunta

Asiointilomake

3 (3)

PL 1097
70111 Kuopio

Ohjeita jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä ilmoittamiseen
Edellytykset ilmoituksen hyväksymiseen
Kunnallisten jätehuoltomääräysten 40 §:n mukaan saostus- ja umpisäiliölietteitä voi käyttää
lannoitteena viljelyksessä olevalla pellolla, jos lietteet käsitellään ennen peltolevitystä esimerkiksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston hyväksymällä tavalla. Kalkkistabilointiohje löytyy osoitteesta http://kvvy.fi/wp-content/uploads/2015/11/Kalkkistabilointiohje.pdf
Kiinteistöllä tulee olla omassa hallinnassa riittävästi viljelyksessä olevaa peltoalaa. Mikäli pellot
on vuokrattu eteenpäin, tulee toimittaa vuokralaiselta kirjallinen suostumus jätevesilietteiden
levitykseen.
Lietteiden käsittelyssä ja levityksessä tulee noudattaa lannoitelainsäädäntöä sekä kunnallisia
jätehuoltomääräyksiä ja ympäristönsuojelumääräyksiä. Käsitellyn lietteen levityksestä ei saa
aiheutua terveys-, ympäristö- eikä hajuhaittoja. Lietteiden levittäminen ei ole sallittu pohjavesialueella, eikä lietteitä saa levittää metsään tai muualle maastoon.
Käsiteltyä jätevesilietettä saa käyttää vain viljelymaalle, jolla kasvatetaan viljaa,
sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen
ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Nurmiviljelyksessä
olevalle pellolle jätevesilietettä saa levittää, kun nurmi perustetaan suojaviljan kanssa ja liete
mullataan huolellisesti. Viljelymaalla ei saa levityksen jälkeen viiden vuoden varoaikana viljellä
perunaa, juureksia, vihanneksia eikä juuri- ja yrttimausteita. (MMM asetus
lannoitevalmisteista 24/11, muutos 12/12)
Ilmoittaminen
Jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle
viimeistään kahta (2) kuukautta ennen käsittelyn aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus on
henkilöllä, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietettä.
Ilmoitus on täytettävä huolellisesti kaikilta osin, koska ilmoituksen perusteella arvioidaan
lietteiden omatoimisen käsittelyn asianmukaisuutta. Tarvittaessa lisätietoja voi antaa erillisellä
liitteellä.
Myös omatoimisen käsittelyn päättymisestä on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle.
Yhteiskäsittely
Oman kiinteistön jätevesilietteiden lisäksi on mahdollista käsitellä 2-4 naapurikiinteistön tai
muun lähellä sijaitsevan kiinteistön jätevesilietteitä. Yhteiskäsittelyyn osallistuvien kiinteistöjen
tiedot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella, joka on saatavissa pyynnöstä jätehuoltoviranomaiselta tai tulostettavissa jätelautakunnan nettisivuilta www.jatelautakunta.fi/lomakkeet.
Lietteiden käsittelijän on tehtävän yhteiskäsittelystä ilmoitus vuosittain.

