Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä
Lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella Ylä-Savon jätehuoltolautakunta
ylläpitää jätelain (646/2011) 143 §:n mukaista jätehuollon asiakasrekisteriä.

1. Hakijan tiedot
(kiinteistön
omistaja tai
haltija)

Nimi

Puhelinnumero

Postiosoite

Sähköpostiosoite

2. Kiinteistön
tiedot

Kiinteistörekisteritunnus

Rakennustyyppi
vakituinen

vapaa-ajan asunto

Kiinteistön käyttö

Kiinteistön osoite

ympärivuotinen

___vuorokautena/vuosi

Kiinteistön käyttövesi:
3. Tiedot
kiinteistön
paineellinen vesi
kantovesi
käyttövedestä ja
Kiinteistöllä syntyvät jätevedet ovat:
jätevesien
vesikäymälän jätevesiä ja harmaita* vesiä
käsittelyjärjestelmästä
vain harmaita vesiä, joiden lähde on _____________________________________________
muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä tai maitohuoneen vesiä), joiden lähde on ____________
Kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan:
saostussäiliöön, jonka jälkeen:
_____________________________________________________________________________
pienpuhdistamoon, jonka valmistaja ja malli on:
_____________________________________________________________________________
vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet saostussäiliöön
vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet pienpuhdistamoon
(harmaavesisuodatin)
kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön
muulla tavoin, miten__________________________________________________________
*harmaa vesi on pesuvesistä koostuvaa jätevettä, joka ei sisällä käymäläjätevesiä

4. Selvitys lietteen Arvio syntyvän lietteen määrästä
stabiloinnista
m3/vuosi
Selvitys lietteen käsittelystä (stabilointi) sekä käytössä olevasta tyhjennys- ja käsittelykalustosta
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Miten käsitelty liete hyödynnetään ja missä (kiinteistörekisteritunnus)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sijaitseeko lietteen hyödyntämispaikka luokitellulla pohjavesialueella
kyllä

ei

en osaa sanoa

________________________________________________________________________________________________________
Osoite
Pohjolankatu 14
74101 Iisalmi

Puhelin
040 661 7282

Sähköposti
jatelautakunta@iisalmi.fi

Verkkosivut
www.jatehuoltolautakunta.fi
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5. Selvitys
kimppakäsitteUsean (max. 5) kiinteistön jätevesilietteet käsitellään lähikiinteistön yhteisessä käsittelyssä
lystä
lähikiinteistö- Lietteen käsittelystä ja levittämisestä vastaavan kiinteistön postiosoite:
jen kesken
________________________________________________________
Lietteen käsittelyn vastuuhenkilön nimi:
________________________________________________________
Lietettä tuottavien kiinteistöjen postiosoitteet:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Ilmoituksen
tekijän
allekirjoitus

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan lietteen käsittelyssä tapahtuvista
muutoksista tai sen lopettamisesta alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Jätelain 41 §:n ja Ylä-Savon jätehuoltomääräysten 39 §:n mukaan jätevesilietteiden omatoiminen käsittely kiinteistöllä on sallittu
tietyissä poikkeustapauksissa, mikäli liete käsitellään asianmukaisesti ja käsittelystä on tehty ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.
Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.
Omalla kiinteistöllä syntyvän asumislietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omassa hallinnassa olevalle pellolle.
Käsitellyn lietteen levityksestä ei saa aiheutua terveys-, ympäristö- eikä hajuhaittoja. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on
noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta
lannoitevalmisteista (24/2011).
Pienpuhdistamoiden liete tai osa lietteestä on laitevalmistajan laatimassa huolto-ohjeessa ohjeistettu kompostoimaan. Tällaisessa
tapauksessa lietteen voi kompostoida jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Hyväksytyllä tavalla omatoimisesti käsiteltävää lietettä ei tarvitse luovuttaa alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen. Saostussäiliöiden ja muiden vastaavien vähimmäistyhjennysväliä (vähintään kerran vuodessa) on kuitenkin
noudatettava, vaikka liete käsiteltäisiin kiinteistöllä omatoimisesti.
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