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HAKEMUS LIETESÄILIÖN TYHJENNYKSEN KESKEYTTÄMISESTÄ 
Alueella, jolla kiinteistön haltija sopii lietteenkuljetuksesta 
 
Tätä lomaketta käytetään, kun halutaan keskeyttää Auran, Kaarinan, Liedon, Marttilan, Naantalin, 
Paimion, kanta-Paraisten, Pöytyän, Salon, Sauvon tai Turun alueella olevan asuinkiinteistön saostus-
säiliön tai pienpuhdistamon lietesäiliön tyhjennys. Lietteenkuljetukseen voi hakea keskeytystä, jos lieteti-
laan ei ole kiinteistön käyttämättömyyden tai muun perustellun syyn vuoksi kertynyt lietettä tyhjennettä-
väksi edellisen tyhjennyksen jälkeen. Lomake lähetetään Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. Ha-
kemuksessa on ilmoitettava peruste tyhjennyksen tarpeettomuudelle. Hakemus on jätettävä viimeistään 
4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennysviikkoa. 
 
Jos keskeytyksen syynä on lietteen omatoiminen käsittely, täytetään tämän lomakkeen sijaan Ilmoitus 
lietteen omatoimisesta käsittelystä: Hyödyntäminen maataloudessa tai Kompostointi kiinteistöllä. 
 
 

1. Kiinteistön tiedot 

Osoite  

Postinumero ja -toimipaikka 

Rakennuksen tyyppi 
 Vakituinen asunto     Vapaa-ajan asunto     Muu, mikä 

Rakennustunnus Rakennuksen sijaintikunta 

Kiinteistönhaltijan nimi (vuokralainen tai omistaja) 

Kiinteistönhaltijan osoite 

 
2. Talousveden saanti ja kiinteistön jätevedet 

Kiinteistön käyttövesi 
 paineellinen vesi (kunnan, osuuskunnan tai oman kaivon vesijohto) 
 kantovesi (vesi kannetaan esim. ämpärillä sisään) 

Kiinteistöllä syntyy jätevesinä 
 WC-vesiä (mustat vedet)  pesuvesiä (harmaat vedet) 

 
3. Kiinteistöllä olevat lietesäiliöt ja niiden edellinen tyhjennys 

 umpisäiliö _____ kpl,  
tilavuus yhteensä (m3 tai l) _______________________________ 

Tyhjennysajankohta 

 saostussäiliö _____ kpl 
tilavuus yhteensä (m3 tai l) _______________________________ 

Tyhjennysajankohta 

 pienpuhdistamo, merkki ja malli: _________________________ 
_____________________________________________________  
lietetilan tilavuus (m3 tai l) _____________ 

Tyhjennysajankohta 

 muu, mikä __________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Tyhjennysajankohta 

Tyhjennyksen suorittanut kuljetusyrittäjä 
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4. Lietteenkuljetuksen keskeytys 

Keskeytyksen alkamisaika (päivämäärä) Keskeytyksen loppumisaika (päivämäärä) 

Lietteenkuljetuksen voi keskeyttää, jos lietesäiliöihin ei kerry lietettä lainkaan tai lietettä kertyy erittäin 
vähän. Kirjoita tähän selvitys lietteen vähäisestä määrästä. 
 
 
 
 

Lisätietoja keskeytyksestä 
 
 
 

 Keskeytyksen syynä on lietteen omatoiminen käsittely.  
Lietteen käsittelystä vastaavan tulee täyttää Ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä -lomake ja lä-
hettää se jätehuoltoviranomaiselle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

 
5. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

 Olen lukenut jätevesilietteen lietesäiliön tyhjennyksen keskeyttämistä koskevat jätehuoltomääräyk-
set (alla). Vakuutan ilmoituksessa olevat tiedot oikeiksi. 

Päiväys 

Täyttäjän nimi 

Syntymäaika 

Osoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

 
 
 
 
 
 
 
Jätevesilietteen lietesäiliön tyhjennyksen keskeyttämistä koskevat jätehuoltomääräykset 
 
Jätehuoltomääräysten mukaan kaikki vakituisten asuntojen ja vesivessallisten vapaa-ajanasuntojen sa-
ostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Jos vapaa-ajan 
asunnolla on käytössä vain kuivakäymälä, tyhjennetään saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliöt 
vähintään kerran kahdessa vuodessa. 
 
Tehdasvalmisteisissa jätevesijärjestelmissä lietteenpoisto on tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mu-
kaan edellä mainittuja vähimmäisvelvoitteita useammin. 
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Jos lietetilaan ei ole kiinteistön käyttämättömyyden tai muun perustellun syyn vuoksi kertynyt lietettä tyh-
jennettäväksi edellisen tyhjennyksen jälkeen, voi lietesäiliön tyhjennykseen hakea keskeytystä jätehuol-
toviranomaiselta kirjallisesti. Hakemuksessa on ilmoitettava peruste tyhjennyksen tarpeettomuudelle. 
Hakemus on jätettävä viimeistään 4 viikkoa ennen suunniteltua tyhjennysviikkoa. 
 
Jätevesilietteiden lietesäiliöiden tyhjentämistä koskevat säädökset tulevat jätelaista (646/2011, 12, 13, 
32 ja 41 §:t) ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan antamista Jätehuoltomääräyksistä Lounais-Suo-
messa (34 §). 
 
Hakemuksen täyttöohjeet 
 
1. Kiinteistön tiedot 
Kiinteistöstä, jonka lietesäiliön tyhjennys halutaan keskeyttää, ilmoitetaan osoite, rakennuksen tyyppi, 
sijaintikunta ja rakennustunnus, jos se on tiedossa. Lisäksi ilmoitetaan kiinteistön käyttäjän (eli haltijan) 
tai omistajan nimi ja myös tämän osoite, mikäli se on eri kuin kiinteistön osoite. 
 
2. Talousveden saanti ja kiinteistön jätevedet 
Kiinteistön käyttövedestä ilmoitetaan, onko kyseessä vesihanasta juoksutettava paineellinen vesi vai kai-
vosta kannettu vähäinen vesimäärä. Kiinteistön jätevesistä ilmoitetaan, mistä käyttökohteista jätevesiä 
tulee kiinteistön jätevesijärjestelmään.  
 
3. Kiinteistöllä olevat lietesäiliöt ja niiden edellinen tyhjennys 
Ilmoitetaan kaikki kiinteistöllä olevat lietesäiliöt, säiliöiden määrä ja tilavuus yhteensä. Pienpuhdista-
mosta ilmoitetaan myös merkki ja malli. Lisäksi ilmoitetaan säiliöiden edellinen tyhjennysajankohta ja 
tyhjennyksen suorittanut kuljetusyrittäjä. 
 
4. Lietteenkuljetuksen keskeytys 
Hakemuksessa ilmoitetaan peruste lietesäiliön tyhjennyksen tarpeettomuudelle eli selvitys, miksi jäteve-
sijärjestelmän lietesäiliöön ei ole kertynyt lietettä lainkaan tai sitä kertyy erittäin vähän. Lisäksi ilmoite-
taan keskeytyksen alkamis- ja päättymisajankohta.  
 
Jos lietteenkuljetus halutaan keskeyttää omatoimisen tyhjennyksen ja lietteen käsittelyn vuoksi, tulee 
asiasta ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, mieluiten kaksi viikkoa etukä-
teen. Kirjallisen ilmoituksen tekee se, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen. Lietteen oma-
toimisesta käsittelystä ilmoittamiselle on kaksi lomaketta: Hyödyntäminen maataloudessa ja Kompos-
tointi kiinteistöllä. 
 
5. Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 
Hakijan tulee ilmoittaa yhteystietonsa ja syntymäaikansa henkilön tunnistamiseksi. 
 
Lomakkeen palautusosoite: 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 
Turun kaupunki 
Kaupunkiympäristö 
PL 355 
20101 TURKU 
tai 
jatehuoltolautakunta@turku.fi 
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Ilmoituksen käsittely jätehuoltoviranomaisessa 
 
Jätehuoltoviranomainen ottaa yhteyttä hakijaan, mikäli hakemus jätevesilietteen lietesäiliön tyhjennyksen 
keskeyttämisestä on puutteellinen. Jätehuoltoviranomainen toimittaa hakemuksesta tehdyn päätöksen 
hakijalle. Ilmoitus on voimassa enintään kaksi vuotta. 
 
Jätehuoltoviranomainen merkitsee tiedot keskeytyksestä Jätehuoltoviranomaisen rekisteriin. Rekisteriin 
merkittyjä tietoja käytetään jätteenkuljetuksen seurantaan ja valvontaan ja muihin viranomaistehtäviin.  
 
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on osa Turun kaupungin organisaatiota. Jätehuoltoviranomaisen 
rekisterin rekisteriseloste löytyy Turun kaupungin rekisteriselostejärjestelmästä:  
https://rekisteri.turku.fi 


