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ILMOITUS 
Asumislietteiden omatoiminen käsittely 
 
1. Ilmoittajan (kiinteistön haltijan) ja kiinteistön tiedot 

 
Nimi 

Puh. Sähköposti 

Osoite 

Kiinteistön osoite (mikäli eri kuin ilmoittajan osoite) 

Kiinteistötunnus 

Kiinteistössä asutaan 
 □ ympärivuotisesti   □ _____ kk vuodessa, ajalla _________________ 

Kiinteistön jätevedet johdetaan 
□ saostussäiliö □ umpisäiliö □ pienpuhdistamo, malli ja käyttöönottovuosi ___________________ 

Selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä (tarvittaessa tietoja voi antaa hakemuksen liitteenä) 

 
 

2. Yhteiskäsittelyyn osallistuvien kiinteistöjen tiedot. Jatka tarvittaessa erilliselle paperille. 
 

Kiinteistö 1. 
Nimi 

Puh. Sähköposti 

Osoite 

Kiinteistön osoite 

Kiinteistötunnus 

Kiinteistössä asutaan 
□ ympärivuotisesti   □ _____ kk vuodessa, ajalla ________________ 

Kiinteistön jätevedet johdetaan 
□ saostussäiliö □ umpisäiliö □ pienpuhdistamo, malli ja käyttöönottovuosi ___________________ 

Selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä (tarvittaessa tietoja voi antaa hakemuksen liitteenä) 
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Kiinteistö 2 
Nimi 

Puh. Sähköposti 

Osoite 

Kiinteistön osoite 

Kiinteistötunnus 

Kiinteistössä asutaan 
□ ympärivuotisesti   □ _____ kk vuodessa, ajalla _________________ 

Kiinteistön jätevedet johdetaan 
□ saostussäiliö □ umpisäiliö □ pienpuhdistamo, malli ja käyttöönottovuosi ___________________ 
Selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä (tarvittaessa tietoja voi antaa hakemuksen liitteenä) 

Kiinteistö 3 
Nimi 

Puh. Sähköposti 

Osoite 

Kiinteistön osoite 

Kiinteistötunnus 

Kiinteistössä asutaan 
□ ympärivuotisesti   □ _____ kk vuodessa, ajalla _________________ 

Kiinteistön jätevedet johdetaan 
□ saostussäiliö □ umpisäiliö □ pienpuhdistamo, malli ja käyttöönottovuosi ___________________ 

Selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä (tarvittaessa tietoja voi antaa hakemuksen liitteenä) 
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3. Tiedot peltoalueesta, jolle asumisliete levitetään 

Kiinteistö- /tilatunnus 

Peltolohkon numero(t) ja pinta-ala(t). Merkitse lohkon perään (pv), jos lohko sijaitsee pohjavesialueella. 
 
 
 
 
 
 

 
4. Tiedot lietteen käsittelymenetelmästä 

Käsiteltävän lietteen määrä 
□ saostussäiliölietettä _____ m³      □ umpisäiliölietettä _____m³ 
Selvitys lietteen käsittelystä sekä kuljetukseen ja levitykseen käytettävästä kalustosta (asumisliete tulee 
käsitellä ympäristönsuojeluviranomaisen ja Eviran hyväksymällä tavalla, yleisin hygienisointitapa on 
kalkkistabilointi) 
 
 
 
 
 
 
Käsitellyn lietteen pH tarkastetaan: □ pH-liuskalla     □ pH-mittarilla 
Kalkkistabiloinnin yhteydessä mitatuista pH-arvoista on pidettävä kirjaa valvontaviranomaista varten. 
 

 
Ilmoitus palautetaan jätehuoltoviranomaiselle: Forssan kaupunki, Jätelautakunta, PL 62, 30101 Forssa tai 
jatelautakunta@forssa.fi 

Päiväys                                                       Ilmoittajan allekirjoitus 
 
 

 
Jätehuoltoviranomainen täyttää 

 
□ Ilmoitus hyväksytään. Tiedot merkitään jätteenkuljetusrekisteriin. Omatoiminen käsittely poistaa kiinteistön 
kiinteistöittäisen lietteenkuljetuksen järjestämisvelvollisuudesta, mikäli kiinteistöllä ei ole muita tyhjennettäviä 
jätevesien käsittelyjärjestelmiä. 
 
□ Ilmoituksesta puuttuu käsittelyyn vaadittavia tietoja. Ilmoitus tulee palauttaa jätehuoltoviranomaiselle 
puuttuvat tiedot täydennettyinä. 
 
□ Ilmoitusta ei hyväksytä, asumislietteiden käsittely ei ole jätehuoltomääräysten mukaista.  
 
 
Päiväys                                                       Allekirjoitus 
                           
 

Jätehuoltoviranomainen ilmoittaa, kun tämä ilmoitus on hyväksytty/hylätty tai sitä tulee täydentää. Hyväksytty 
ilmoitus on voimassa toistaiseksi. Mikäli asumislietteiden omatoimisesta käsittelystä luovutaan tai esimerkiksi 
kiinteistön omistaja vaihtuu, tulee asiasta ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. 


