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ILMOITUS LIETTEEN OMATOIMISESTA KÄSITTELYSTÄ 

Lietteen kompostointi 
 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan jätehuoltoviranomaiselle jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä kom-
postoimalla liete kiinteistöllä. Ilmoitus tehdään ennen toiminnan aloittamista, mielellään kaksi viikkoa etu-
käteen. Kompostointi-ilmoitus on voimassa vuoden käymäläjätevesilietteen kompostoinnille ja kaksi 
vuotta pesuvesilietteiden kompostoinnille. Jätehuoltoviranomainen toimittaa ilmoituksen edelleen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
 
Ilmoituksen lietteen omatoimisesta käsittelystä laatii kiinteistön haltija. Sähköisesti täytettävä lomake on 
osoitteessa: www.turku.fi/jatehuoltolautakunta > Asiointi ja lomakkeet 
 

1. Kompostoinnista vastaavan henkilön tiedot 

Nimi 

Osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

 Kompostoin omalla asuinkiinteistöllä syntyvää lietettä 

 
2. Asuinkiinteistön tiedot 

Kiinteistön osoite, jossa käsiteltävä liete syntyy ja kompostointi tapahtuu 

Postinumero ja -toimipaikka 

Rakennuksen tyyppi 
 Vakituinen asunto     Vapaa-ajan asunto     Muu, mikä _________________________________ 

Rakennustunnus Rakennuksen sijaintikunta 

Kiinteistön käyttäjän tai omistajan nimi 

Osoite, postinumero ja -toimipaikka, jos eri kuin kiinteistön osoite 

 
3. Tiedot kiinteistön käymälästä ja käyttövedestä 

Kiinteistöllä on käytössä:  vesikäymälä  kuivakäymälä, kompostikäymälä 

Kiinteistön käyttövesi:  paineellinen vesi  kantovesi (vesi kannetaan ämpärillä sisään) 

 
4. Kiinteistön jätevesijärjestelmä 

Kiinteistön jätevesijärjestelmään tulee 
 vesikäymälävesiä 
 pesuvesiä 
 muita jätevesiä (esim. maitohuoneen vesiä), mistä _______________________________________ 
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Jätevesijärjestelmän tyyppi 
 umpisäiliö, tilavuus ______ m3 
 pienpuhdistamo käymäläjätevesille, lietesäiliön tilavuus ______ m3, merkki ja malli _____________ 
    _______________________________________________________________________________ 
 pienpuhdistamo vain pesuvesille, lietesäiliön tilavuus ______ m3, merkki ja malli _______________ 
    _______________________________________________________________________________ 
 saostussäiliöt käymäläjätevesille, tilavuus ______ m3 
 saostussäiliöt vain pesuvesille, tilavuus ______ m3 
 harmaavesisuodatin pesuvesille 
 muu, mikä ______________________________________________________________________ 

 
5. Kompostoitavan lietteen laatu ja määrä sekä tyhjennyskerrat 

Arvio syntyvän lietteen määrästä Arvio tyhjennyskerroista 
 käymäläjätevesien pienpuhdistamoliete _________ litraa/vuosi ___________ krt / vuosi 
 pesuvesien pienpuhdistamoliete _________ litraa/vuosi ___________ krt / vuosi 
 pesuvesien saostussäiliön liete _________ litraa/vuosi ___________ krt / vuosi 

 
6. Mahdolliset muut asuinkiinteistöt, joilta peräisin olevaa lietettä kompostoidaan  

 Kompostorissa käsitellään muiden lähellä sijaitsevien asuinkiinteistöjen lietteitä ja näiden kiinteistö-
jen tiedot (kohdat 2.-5.) on esitetty erillisellä liitteellä. 

 
7. Kompostoinnin tiedot 

Kompostorin tyyppi 
 Tehdasvalmisteinen, merkki ja malli __________________________________________________ 
 Itse rakennettu 

 Kompostori on rakenteeltaan suljettu, hyvin ilmastoitu, suojattu eläinten pääsyltä ja siitä on estetty 
valumavesien pääsy maahan. 

Käymäläjätevesilietettä kompostoidaan vähintään vuosi.  kyllä  ei 

Kompostoitu tuote hyödynnetään 
 omalla kiinteistöllä 
 muualla, missä ___________________________________________________________________ 

Kuvaile, mihin tarkoitukseen ja millä tavoin kompostoitu tuote käytetään. 
 
 
 

 Liitteenä on kuva kompostorista 

 
8. Kompostoinnista vastaavan henkilön vakuutus 

 Kompostoinnista vastaavana olen lukenut jätevesilietteen kompostointia koskevat jätehuoltomää-
räykset (alla). Vakuutan ilmoituksessa olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan tässä ilmoituk-
sessa kuvatussa lietteen käsittelyssä tapahtuvista muutoksista jätehuoltoviranomaiselle. 

Päiväys 

Nimi 

Syntymäaika 
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Jätevesilietteen omatoimista kompostointia koskevat jätehuoltomääräykset 
 
Jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa levittää metsään tai muualle maastoon eikä käsittelemättömänä pel-
toon. 
 

Lietteet, joita voi kompostoida: 
 
Oman asuinkiinteistön käymäläjätevesien pienpuhdistamon lietesäiliön voi tyhjentää omatoimisesti ja 
lietteen voi kompostoida omalla kiinteistöllä vain, mikäli liete on laitevalmistajan ohjeen mukaisesti suun-
niteltu poistettavaksi ja käsiteltäväksi omatoimisesti. 

 
Oman asuinkiinteistön harmaiden jätevesien (sisältää pesuvesiä, ei wc-vesiä) pienpuhdistamossa synty-
vän lietteen sekä harmaiden vesien saostussäiliön lietteen voi poistaa omatoimisesti ja kompostoida kiin-
teistöllä, mikäli syntyvän lietteen määrä on enintään 50 litraa vuodessa. 
 

Kompostorin ja kompostoinnin edellytykset: 
 
Kompostorin, jossa kompostoidaan harmaiden jätevesien saostussäiliöstä poistettua kiinteää lietettä, jä-
tevesijärjestelmistä poistettua lietettä tai kuivakäymäläjätettä, tulee olla tätä tarkoitusta varten suunni-
teltu, suljettu ja hyvin ilmastoitu. Lisäksi kompostorin tulee olla suojattu eläinten pääsyltä ja valumave-
sien pääsy kompostorista maahan tulee olla estetty. Edellytyksenä on myös, että valmis kompostituote 
voidaan hyödyntää asianmukaisesti kiinteistöllä, esimerkiksi maanparannusaineena pellolla tai puutar-
hassa. Hygieniasyistä ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. 
 
Enintään neljä naapurikiinteistöä tai muuta lähekkäin sijaitsevaa kiinteistöä voivat käyttää yhteistä kom-
postoria. Yhteisellä kompostorilla tulee olla vastuuhenkilö. Jokaisesta asuinkiinteistöstä tulee ilmoittaa 
lomakkeella kysytyt tiedot (kohdat 2.-5.). 
 

Kompostoinnista ilmoittaminen: 
 
Jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä ja siinä tapahtuvista muutoksista on aina tehtävä etukäteen 
kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen toimittaa ilmoitukset edelleen kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi kieltää lietteen omatoimisen käsittelyn.  
 
Ilmoituksen lietteen kompostoinnista laatii kiinteistön haltija. Mikäli kyseessä on useamman kiinteistön 
yhteiskompostointi, ilmoituksen tekee kompostoinnin vastuuhenkilö. Ilmoituksesta tulee selvitä: kompos-
toinnista vastaavan henkilön yhteystiedot ja kiinteistön tiedot, kompostoitavan lietteen määrä ja laatu 
sekä puhdistamon ja kompostorin merkki ja malli. 
 
Jätevesilietteiden pienimuotoista omatoimista kompostointia ja kiinteistöjen yhteistä käsittelyä koskevat 
säädökset tulevat jätelaista (646/2011, 40 ja 41 §:t) ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan antamista 
Jätehuoltomääräyksistä Lounais-Suomessa (37 ja 17 §:t). 
 
Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti täytettävällä lomakkeella osoitteessa: 
www.turku.fi/jatehuoltolautakunta > Asiointi ja lomakkeet 
 

Ilmoituksen täyttöohjeet 
 
1. Kompostoinnista vastaavan henkilön tiedot 
Täytetään henkilön, joka vastaa lietteen omatoimisesta käsittelystä (kompostoinnista), nimi ja yhteystie-
dot. 
 
2. Asuinkiinteistön tiedot 
Kiinteistöstä, jolla syntyvää lietettä käsitellään, ilmoitetaan osoite, rakennuksen tyyppi, sijaintikunta ja ra-
kennustunnus, jos se on tiedossa. Lisäksi ilmoitetaan kiinteistön käyttäjän (eli haltijan) tai omistajan nimi 
ja myös tämän osoite, mikäli se on eri kuin kiinteistön osoite. 
 
3. Tiedot kiinteistön käymälästä ja käyttövedestä 
Ilmoitetaan kiinteistön käymälän tyyppi. Käyttövedestä ilmoitetaan, onko kyseessä vesihanasta juoksu-
tettava paineellinen vesi vai kaivosta kannettu vähäinen vesimäärä. 
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4. Kiinteistön jätevesijärjestelmä 
Ilmoitetaan, mistä käyttökohteista jätevesiä tulee kiinteistön jätevesijärjestelmään. Jätevesijärjestelmän 
tyyppi -kohdassa valitaan kaikki kiinteistöllä olevat jätevedenkäsittelyjärjestelmät. Lisäksi ilmoitetaan näi-
den lietesäiliöiden koot. Pienpuhdistamosta ilmoitetaan myös merkki ja malli. 
 
5. Kompostoitavan lietteen laatu ja määrä sekä tyhjennyskerrat 
Tässä kohdassa ilmoitetaan, mitä lietteitä on tarkoitus kompostoida ja arvioidaan kunkin lietteen osalta 
vuoden aikana syntyvä lietemäärä litroina ja lietteen tyhjennyskertojen lukumäärä. Kuivakäymäläjätteen 
tai harmaavesisuodattimen massojen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. 
 
6. Mahdolliset muut asuinkiinteistöt, joilta peräisin olevaa lietettä kompostoidaan 
Mikäli samassa kompostorissa käsitellään muilla lähellä sijaitsevilla kiinteistöillä syntyviä lietteitä, ilmoite-
taan jokaisesta kiinteistöstä kohdissa 2.-5. kysytyt tiedot (kiinteistön tiedot, puhdistamon merkki ja malli 
sekä kompostoitavan lietteen määrä ja laatu). Tiedot ilmoitetaan erillisellä liitteellä. 
 
7. Kompostoinnin tiedot 
Kompostorista ilmoitetaan merkki ja malli. Määräykset kompostorin rakenteesta tulevat jätehuoltomää-
räyksistä. Kuvaillaan kompostoidun tuotteen hyödyntämispaikka, käyttötarkoitus ja tapa. Liitteeksi voi 
lisätä kuvan kompostorista. 
 
8. Kompostoinnista vastaavan henkilön vakuutus 
Kompostoinnin vastuuhenkilön tulee tutustua lietteen omatoimista käsittelyä ja kompostointia koskeviin 
jätehuoltomääräyksiin ja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Syntymäaika pyydetään henkilön tunnista-
miseksi. 
 

Ilmoituksen toimittaminen jätehuoltoviranomaiselle 
 
Ilmoitus toimitetaan jätehuoltoviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista, mieluiten kaksi viikkoa ennen 
toimintaan ryhtymistä. Näin jätehuolto- ja ympäristönsuojeluviranomaiset ehtivät tarvittaessa antaa oh-
jeita tai määräyksiä toimenpiteen oikeaan suorittamiseen. 
 
Lomakkeen palautusosoite: 
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
Turun kaupunki 
Kaupunkiympäristötoimiala 
PL 355 
20101 TURKU 
 
tai sähköpostiosoite: jatehuoltolautakunta@turku.fi 
 
Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti täytettävällä lomakkeella osoitteessa: 
www.turku.fi/jatehuoltolautakunta > Asiointi ja lomakkeet 
 

Ilmoituksen käsittely jätehuoltoviranomaisessa 
 
Kun ilmoitus on saapunut Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan, jätehuoltoviranomainen lähettää sen 
heti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tarkistettavaksi. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvitta-
essa ottaa ilmoituksen tekijään yhteyttä ja antaa määräyksiä toiminnan toteuttamiseen liittyen.  
 
Jätehuoltoviranomainen merkitsee ilmoitetut tiedot Jätehuoltoviranomaisen rekisteriin ja seuraa, että lie-
tetyhjennykset tapahtuvat jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ilmoitus on voimassa vuoden käymäläjäte-
vesilietteen kompostoinnille ja kaksi vuotta pesuvesilietteiden kompostoinnille. Rekisteriin merkittyjä tie-
toja käytetään jätteenkuljetuksen seurantaan ja valvontaan ja muihin viranomaistehtäviin.  
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on osa Turun kaupungin organisaatiota. Henkilötietojen käsitte-
lystä kerrotaan Turun kaupungin rekisteriselostejärjestelmässä Jätehuoltoviranomaisen rekisteri -koh-
dassa:  
https://rekisteri.turku.fi  


