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ILMOITUS LIETTEEN OMATOIMISESTA KÄSITTELYSTÄ 
Lietteen hyödyntäminen maataloudessa 
 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan etukäteen jokaisesta jätevesilietteen omatoimisesta käsittelytapahtumasta 
jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen lietteen hyödyntämisestä maataloudessa laatii se, joka vastaanot-
taa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Jätehuoltoviranomainen toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää hygieeniseksi käsiteltynä ja lannoitustarkoituksessa 
peltoon. Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston (ent. Eviran) ja ympäristön-
suojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kul-
loinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jätteen haltija saa omien lietteidensä ohella ottaa edellä maini-
tuin edellytyksin käsiteltäväkseen enintään 10 lähellä sijaitsevan asuinkiinteistön lietteet. 
 

1. Käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön tiedot 

Nimi 

Osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

 Käsittelen ja hyödynnän omassa asumisessa syntyvää lietettä 

Kiinteistön osoite, jossa käsiteltävä liete syntyy 

Postinumero ja -toimipaikka 

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

Rakennustunnus Rakennuksen sijaintikunta 

Kiinteistön jätevesijärjestelmä Säiliön suunniteltu tyhjennysaika 
 umpisäiliö, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 saostussäiliö, sis. wc-vesiä, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 saostussäiliö, sis. pesuvesiä, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 pienpuhdistamo, sis. wc-vesiä, lietesäiliön tilavuus _____ m3 __________________________ 
 pienpuhdistamo, sis. pesuvesiä, lietesäiliön tilavuus _____ m3 __________________________ 
 harmaavesisuodatin, sis. pesuvesiä __________________________ 
 muu, mikä ja tilavuus: _________________________________ __________________________ 

 
2. Mahdolliset muut asuinkiinteistöt, joilta peräisin olevaa lietettä käsitellään 

Kiinteistön 1 osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

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

Rakennustunnus Rakennuksen sijaintikunta 

Kiinteistön jätevesijärjestelmä Säiliön suunniteltu tyhjennysaika 
 umpisäiliö, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 saostussäiliö, sis. wc-vesiä, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 saostussäiliö, sis. pesuvesiä, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 pienpuhdistamo, sis. wc-vesiä, lietesäiliön tilavuus _____ m3 __________________________ 
 pienpuhdistamo, sis. pesuvesiä, lietesäiliön tilavuus _____ m3 __________________________ 
 harmaavesisuodatin, sis. pesuvesiä __________________________ 
 muu, mikä ja tilavuus: _________________________________ __________________________ 

Kiinteistön käyttäjän tai omistajan nimi 

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

 

Kiinteistön 2 osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

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

Rakennustunnus Rakennuksen sijaintikunta 

Kiinteistön jätevesijärjestelmä Säiliön suunniteltu tyhjennysaika 
 umpisäiliö, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 saostussäiliö, sis. wc-vesiä, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 saostussäiliö, sis. pesuvesiä, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 pienpuhdistamo, sis. wc-vesiä, lietesäiliön tilavuus _____ m3 __________________________ 
 pienpuhdistamo, sis. pesuvesiä, lietesäiliön tilavuus _____ m3 __________________________ 
 harmaavesisuodatin, sis. pesuvesiä __________________________ 
 muu, mikä ja tilavuus: _________________________________ __________________________ 

Kiinteistön käyttäjän tai omistajan nimi 

Osoite, postinumero ja -toimipaikka 

 

Kiinteistön 3 osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

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

Rakennustunnus Rakennuksen sijaintikunta 

Kiinteistön jätevesijärjestelmä Säiliön suunniteltu tyhjennysaika 
 umpisäiliö, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 saostussäiliö, sis. wc-vesiä, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 saostussäiliö, sis. pesuvesiä, tilavuus ______ m3 __________________________ 
 pienpuhdistamo, sis. wc-vesiä, lietesäiliön tilavuus _____ m3 __________________________ 
 pienpuhdistamo, sis. pesuvesiä, lietesäiliön tilavuus _____ m3 __________________________ 
 harmaavesisuodatin, sis. pesuvesiä __________________________ 
 muu, mikä ja tilavuus: _________________________________ __________________________ 

Kiinteistön käyttäjän tai omistajan nimi 

Osoite, postinumero ja -toimipaikka 

 
Mahdolliset muut asuinkiinteistöt ilmoitetaan erillisellä liitteellä.  
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3. Arvio käsiteltävän ja hyödynnettävän lietteen laadusta ja kokonaismäärästä 

 Umpikaivoliete ______ m3 
 Saostuskaivoliete, sis. wc-vesiä ______ m3 
 Saostuskaivoliete, sis. pesuvesiä ______ m3 
 Pienpuhdistamoliete, sis. wc-vesiä ______ m3 
 Pienpuhdistamoliete, sis. pesuvesiä ______ m3 
 Muu, mikä: ______________________________________________________ määrä: ______ m3 

 
4. Kuvaus käsittelystä, jolla liete hygienisoidaan 

Lietteen hygienisointitapa 
 Kalkkistabilointi 
 Muu menetelmä: menetelmän kuvaus erillisellä liitteellä 

pH-arvo, johon pyritään Kuinka kauan pH pidetään tavoitellulla tasolla 

Miten pH mitataan (mm. välineet ja menetelmät) 

 

Miten kalkkistabilointi suoritetaan (kuvaile toimintatapa) 

 

 

Missä käsittely tapahtuu 
 Imupainevaunussa 
 Sakokaivossa  
 Muussa, missä 

 
5. Hygienisoidun lietteen käyttötarkoitus ja -tapa 

Mihin tarkoitukseen hygienisoitua lietettä käytetään 

 

Millä tavoin hyödyntäminen tapahtuu (mm. kalusto, levitystapa, ajankohta, varastointi) 

 

 

Mille peltokiinteistölle käsitelty liete levitetään (sijainti, kiinteistörekisteritunnus ja ala) 

 

 Liitteenä on kartta, johon on merkitty alueet, joihin liete varastoidaan ja levitetään 

 
6. Käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön vakuutus 

 Vakuutan ilmoituksessa olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan tässä ilmoituksessa kuvatussa 
lietteen käsittelyssä tapahtuvista muutoksista jätehuoltoviranomaiselle. 

Paikka ja aika 

Nimi 

Syntymäaika 

 


