Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

HAKEMUS MAATILAN JÄTEVESILIETTEIDEN OMATOIMISEEN KÄSITTELYYN
KUNTA ________________________

1. Kiinteistön
haltija/ omistaja

Nimi

Laskutusosoite

Puhelinnumero

2. Kiinteistön tiedot

Kiinteistön osoite

Postiosoite
Sähköposti

Tilan nimi
Kiinteistön käyttö
Talousveden saanti
3. Jätevesien
käsittely
Lisätietoa eri
järjestelmistä löydät
osoitteesta
jamk.fi/jatevesi

Kiinteistörekisteritunnus
 asutaan ympäri vuoden  satunnaisesta/kesäisin
Asukkaiden lukumäärä ____
 Vesijohto
 Oma kaivo

 Jätevedet johdetaan ___ -osaisen saostussäiliön kautta
 maasuodattamoon  maahanimeyttämöön  muualle ? ___________
 Jätevedet johdetaan umpisäiliöön, lkm _____
koko _____ m3
 Vain vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön
 Kiinteistöllä on pienpuhdistamo
Valmistaja ______________________________ Malli _________________
 Ylijäämälietteet kompostoidaan kiinteistöllä
Kuinka usein jätevedet on tyhjennetty? _____________________________________
Kuka tyhjentänyt? ______________________________________________________
Jätevesijärjestelmän rakentamisvuosi ________.
Puhdistettu jätevesi johdetaan  maahan  ojaan  muualle, minne? ___________

4. Tiedot
peltoalueista

 Viljelen omistamani kiinteistön peltoja aktiivisesti
_____ ha
 Viljelen hallinnoimiani (vuokrattuja) peltoja aktiivisesti _____ ha
Levitykseen käytettävät pellot sijaitsevat pohjavesialueella  kyllä  ei

5. Lietteen
käsittelymenetelmä

Asumisessa syntynyt liete tulee hygienisoida.
Käytetty menetelmä:

Käsitellyn lietteen pH tarkastetaan
 pH-liuskalla
 pH-mittarilla
Lisätietoja/ lähinaapurikiinteistöjen tiedot, joiden lietteet tyhjennetään:

6. Hakijan
allekirjoitus

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi.

Paikka ja aika
Lomakkeen palautus

Sydän-Suomen jätelautakunta
PL 13, Sivulantie 11, 43101 Saarijärvi

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

Perusteet hakemuksen käsittelyyn
Kunnallisten jätehuoltomääräysten (34 §) mukaisesti saostussäiliöistä ja pienpuhdistamojen lietetiloista
jätevesilietteet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöiden pinnantarkastus tulisi tehdä
vuosittain ja tyhjennys tarvittaessa.
Jätehuoltomääräykset sallivat lietteiden omatoimisen käsittelyn (35 §). Omassa asumisessa syntyvän
lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä ja omassa hallinnassa
olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi
kalkkistabiloinnilla tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen
naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä (yhteensä enintään neljällä kiinteistöllä)
syntyvän lietteen.
Kiinteistön haltijan on tehtävä hakemus lietteen omatoimiseen käsittelyyn siirtymisestä tai siitä
luopumisesta jätehuoltoviranomaiselle.
Maatalouden harjoittajan omatoimisen käsittelyn edellytykset:
- Liete on asianmukaisesti hygienisoitu.
- Lietteiden käsittelyssä ja sijoittamisessa tulee noudattaa kunnan jätehuoltomääräysten ohella jäte-,
ympäristönsuojelu- ja lannoitevalmistelain säädöksiä.
- Levitykseen käytettyjä peltoja tulee viljellä aktiivisesti.
- Käsittelijällä on ilmoitusvelvollisuus mahdollisten muiden kuin omien kiinteistöjen saostussäiliön
tyhjennyksistä (lähinaapurit).
- Tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa ja ne on esitettävä vuosittain 31.12. mennessä
jätehuoltoviranomaiselle.
Lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi ja se voidaan evätä, jos toiminta ei ole määräysten
mukaista.
Päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti. Päätös annetaan tiedoksi myös ympäristö- ja
maaseutuviranomaiselle sekä Sammakkokangas Oy:lle.
Yhteystietoja:
Jätehuollon viranomaistoiminta

Sydän-Suomen jätelautakunta
PL 13
43101 Saarijärvi
Käyntiosoite: Sivulantie 11, Saarijärvi
Jätehuoltoasiamies
050 3903 765
Jätehuoltosuunnittelija
044 4598 249
jatelautakunta@saarijarvi.fi

Neuvonta, jätekuljetukset ja laskutus

Lomakkeen palautus

Sammakkokangas Oy
044 4685 502
info@sammakkokangas.fi

Sydän-Suomen jätelautakunta
PL 13, Sivulantie 11, 43101 Saarijärvi

