ASUMISESSA SYNTYVÄT LIETTEET
Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennysvelvoitteet
Haja-asutusalueen jätevesien lietteet kuuluvat kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Asumisessa
syntyviä lietteitä ovat saostus- ja umpikaivojen lietteet, pienpuhdistamoiden lietteet ja niihin
rinnastettavissa olevat lietteet.
Lietteiden tyhjennysvelvoitteissa noudatetaan jätehuoltomääräyksiä ja järjestelmän käyttö- ja
huolto-ohjetta
• Saostussäiliöt ja pienpuhdistamoiden lietteet tulee tyhjentää vuosittain
• Umpikaivojen pinta tulee tarkistaa vuosittain ja tyhjentää tarvittaessa
Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksistä vastaa kiinteistön haltija tilaamalla tyhjennyksen
haluamaltaan kuljetusyrittäjältä. Kuljetusyrittäjän tulee kuulua ELY-keskuksen ylläpitämään
jätehuoltorekisteriin. Jätelautakunta on listannut nettisivuilleen luvalliset kuljetusyrittäjät
• www.saarijarvi.fi/jatehuolto
Kuljetusyrittäjällä on velvollisuus täyttää jokaisesta tyhjennyskerrasta jätelain edellyttämä
siirtoasiakirja, joka tulee luovuttaa jätteen vastaanottajalle (jätevedenpuhdistamolle).

Laskutus
Lietesäiliön tyhjentämisestä kuljetusyrittäjä laskuttaa kuljetuksen osuuden ja lietteen käsittelyosuus
laskutetaan jäteyhtiön toimesta. Käsittelyosuus laskutetaan siirtoasiakirjassa olevan määrän
perustella (€/m3) normaalin jätelaskun yhteydessä. Jätelautakunta seuraa ja valvoo toteutuneita
tyhjennyksiä ja jätevesiasetuksen minimityhjennysvälin noudattamista.
Lietteiden käsittelyhinnat 2020:
Kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden käsittelymaksut
saostussäiliö
umpikaivo
€ / m3
€ / m3

Saarijärvi

9,50
9,80
24,80
9,76
16,05

4,75
4,61
14,88
4,89
8,02

Uurainen

12,40

12,40

Kannonkoski
Karstula
Kinnula
Kivijärvi

umpikaivo,
vain wc-vedet
€ / m3

9,76

Kaikilta viemäriverkoston ulkopuolisilta kiinteistöiltä peritään lieteperusmaksua, jolla katetaan
lietehuollosta aiheutuvien viranomaistöiden ja asiakasrekisterin ylläpitokuluja. Lietehuolto-osuus
jätehuollon perusmaksusta vakituisilla kiinteistöillä on 7,44 € ja vapaa-ajan asunnoilla 4,96 €
vuodessa.

Alueellinen jätehuoltoviranomainen
Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski

Lietteiden pidennetty tyhjennysväli ja omatoiminen käsittely
Kiinteistöillä, joita ei käytetä merkittävästi vuoden aikana, on mahdollisuus jätehuoltomääräysten
mukaisesti poiketa lietesäiliöiden tyhjennysvälivelvoitteesta. Saostussäiliöiden pisin mahdollinen
tyhjennysväli voi olla korkeintaan kolme vuotta ja sitä haetaan jätehuoltoviranomaiselta.
Vähäiset määrät jätevesien saostussäiliön lietteitä ja pienpuhdistamoiden lietepussit voidaan
kompostoida kiinteistöllä umpinaisessa, lämpöeristetyssä kompostorissa. Lietteen määrän katsotaan
olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin
60 litraa vuodessa.
Maatalouden harjoittajat voivat hakea jätehuoltoviranomaiselta lupaa tyhjentää ja käsitellä lietteet
omatoimisesti kiinteistöllä. Lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa
omassa hallinnassa ja viljelyksessä olevalle pellolle. Liete on aina hygienisoitava joko
kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai kompostoimalla. Jätteen haltija saa ottaa
käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, yhteensä enintään neljällä
kiinteistöllä syntyvän lietteen. Sen, joka vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää lietteen on
ilmoitettava asiasta jätehuoltoviranomaiselle.

Kantovesi
Mikäli kiinteistöllä veden käyttö on vähäistä ja jätevedet ei sisällä vesikäymälöiden jätevesiä, riittää
jätevesien käsittelymenetelmäksi maahanimeytys. Kantovedellisestä kiinteistöstä on tehtävä ilmoitus
jätehuoltoviranomaiselle. Kantovedellisten kiinteistöjen osalta lieteperusmaksu on aiheeton.
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