ILMOITUS
Jätevesien käsittelyjärjestelmästä, jonka
ylijäämäliete, suodatinmateriaali tai käytetyt massat
käsitellään omalla kiinteistöllä
Dnro ________ Akt ___________

Nimi
1. Kiinteistön
omistaja/
haltija

Puhelinnumero

Postiosoite

Sähköposti
Kiinteistön osoite
2. Kiinteistön
tiedot

omakotitalo
2
-huoneistoala ______ m

Rakennustyyppi

vapaa-ajan rakennus

muu, mikä? ____________________________
Kiinteistössä
asutaan
3. Tiedot
jätevesien
käsittelyjärjestelmästä

ympärivuotisesti tai

_____ kk vuodessa Asukkaiden lukumäärä ____

Kiinteistöllä on käytössä
pienpuhdistamo

saostussäiliö

harmaavesisuodatin

fosforisuodatin

muu, mikä:_______________
jonka valmistaja ja malli _______________________________________________________________
käyttöönottovuosi _________
kiinteistöllä käsitellään järjestelmästä omatoimisesti _______________________________________
Kiinteistön käyttövesi on

paineellinen vesi tai

kantovesi

Kiinteistöllä on omatoimisen käsittelyn mahdollistavan jätevesien käsittelyjärjestelmä lisäksi lokaautolla tyhjättävä järjestelmä
kyllä
ei
jos on niin mikä ______________________________________________________________________
4. Tiedot
materiaalin
käsittelystä
kiinteistöllä

Materiaali käsitellään kiinteistöllä

kompostoimalla

muulla tavalla

Selvitys käsittelytavasta:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Allekirjoitus

_____________________________
Päiväys

______________________________________
Allekirjoitus

10/15 Ilmoitus palautetaan jätelautakunnalle: Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai jatelautakunta@ilmajoki.fi
Lisätietoja saa jätelautakunnan toimisto 044 4191 330 tai jäteasiamies 044 4191 879. Lomakkeen täyttöohjeet kääntöpuolella.
JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ
Ilmoitus hyväksytään. Tiedot merkitään jätteen kuljetuksen rekisteriin. Omatoiminen käsittely poistaa kiinteistön
kunnan järjestämän lietteenkuljetuksen reitiltä, mikäli kiinteistöllä ei ole muita loka-autolla tyhjennettäviä
järjestelmiä.
Ilmoituksesta puuttuu käsittelyyn vaadittavia tietoja. Ilmoitus tulee palauttaa viranomaiselle puuttuvat tiedot
täydennettynä.
Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.
Päiväys

Allekirjoitus

Perusteet ilmoituksen hyväksymiseen:
Yleisten jätehuoltomääräysten 38 § mukaisesti kiinteistöjen saostussäiliöiden ja pienpuhdistamojen lietetilat on
tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jos kyseessä on jätevesien käsittelyjärjestelmä, jonka
lietteen tai suodatinmateriaalin kiinteistökohtainen käsittely on mahdollista, asiasta tulee tehdä jätehuoltomääräysten
39 §:n mukaisesti ilmoitus jätelautakunnalle. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee käytettyjä fosforinerotuskaivomassoja.
Käsittely on suoritettava kompostoimalla jätehuoltomääräysten § 21 mukaan. Mikäli ilmoitus hyväksytään ja kiinteistöllä
ei ole muita loka-autolla tyhjättäviä jätevesien käsittelyjärjestelmiä, poistetaan kiinteistö kunnan järjestämän
asumislietteen kuljetuksen reitityksestä.
Ilmoituksen täyttöohjeet:
Kohta 1: Täytetään ilmoittajaa koskevat tiedot. Postiosoitteeksi merkitään sen kiinteistön osoite, missä ilmoittaja asuu
vakituisesti.
Kohta 2: Täytetään ilmoituksen kiinteistöä koskevat tiedot sekä osoite, mikäli eri kuin ilmoittajan osoite.
Kohta 3: Valitaan se laitetyyppi, joka kiinteistöllä on käytössä ja jolle ilmoituksella haetaan käsittelemistä omalla
kiinteistöllä. Laitteen tyypiksi merkitään laitteen malli. Merkitään lisäksi laitteen valmistaja sekä käyttöönottovuosi.
Kiinteistöllä käsitellään järjestelmästä -kohtaan selvitetään, mitä kiinteistöllä käsitellään omatoimisesti, esimerkiksi
suodatinmateriaalia tai lietepussi. Selvitetään vapaamuotoisesti muuta kiinteistöllä sijaitsevaa jätevesien
käsittelyjärjestelmää, mikäli järjestelmä on tyhjättävä loka-autolla.
-jätevesien käsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan talousjätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä varten tarvittavien laitteiden ja
rakenteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka voi koostua saostussäiliöstä, maahanimeyttämöstä, maasuodattamosta,
umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä.
-harmaa vesi on pesuvesistä kostuvaa jätevettä (peseytymisessä, siivoamisessa, pyykinpesussa ja astianpesussa syntyvää
jätevettä), joka ei sisällä virtsaa tai ulostetta
-pienpuhdistamo on tehdasrakenteinen tai paikallaan osista rakennettu jätevesien käsittelyjärjestelmä. Osassa puhdistamoista
on saostussäiliö edessä, osassa sitä ei tarvita. Suurimmassa osassa laitteista ylijäämälietettä tulee poistaa pienpuhdistamosta
loka-autolla, mutta on olemassa myös malleja, joissa ylijäämäliete menee kompostoitavaan lietepussiin.
-saostussäiliö on jäteveden esikäsittelyjärjestelmä, jolla erotellaan kelluvat ja laskeutuvat kiintoaineet. Saostussäiliö koostuu
useammasta eri osastosta, säiliöstä tai kaivosta sekä T-haaroista. Vesi johdetaan saostussäiliön jälkeen joko maaperäkäsittelyyn
tai pienpuhdistamoon
-fosforisuodatin on maapuhdistamon jälkeen asennettava erillinen jätevesijärjestelmän osa, jota käytetään jäteveden
jatkokäsittelyyn. Tällainen voi olla mm fosforinpoistokaivo, joka tarvitaan maasuodattamon jälkeen, mikäli puhdistusvaatimukset
ovat herkän alueen tiukemmat vaatimukset.
-harmaavesisuodatin on tehdasvalmisteinen tai esivalmisteltuja osia sisältävä pienpuhdistamo harmaille vesille. Suodattimen
sisällä puhdistaminen tapahtuu erilaisilla suodatinmateriaaleilla esim. sammal, turve, kivivilla.
-umpisäiliö on tiivis säiliö, jota käytetään jäteveden tilapäiseen varastoimiseen. Umpisäiliössä ei ole purkuputkea ympäristöön.

Kohta 4: Selvitetään, millä tavoin ylijäämäliete, suodatinmateriaali tai käytetyt massat käsitellään kiinteistöllä.
Kohdassa mainitaan esimerkiksi kompostorin malli. Jos kompostori on tehty itse, selvitetään seuraavat seikat: miten
kompostori on eristetty, minkälainen pohjarakenne kompostorissa on, onko kompostorissa kansi ja seinät.
Kohta 5: Ilmoituksen tekijän allekirjoitus ja päivämäärä.

Ilmoitus palautetaan Lakeuden jätelautakunnalle: Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI tai
jatelautakunta@ilmajoki.fi
Lisätietoja jätelautakunnan toimisto puh. 044 4191 330 tai jäteasiamies puh. 044 4191 879.
Ilmoitukset pyritään käsittelemään neljän viikon sisällä. Hakijalle vastataan kirjallisesti. Vastaus ilmoitukseen menee
lisäksi tiedoksi jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:lle mahdollisia toimenpiteitä varten sekä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on myös jätelakia valvova viranomainen.

