
   
          

 

  

      
 

   
   

   

 

  

    

  

        

          

     

   

   

 

  

      

  

    

  

    

   

    

     

     

   

   

 

     
  

  

 Versio 14.12.21

Hakemus saapunut: 

HAKEMUS ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN TYHJENNYKSEN KESKEYTTÄMISEKSI 

Jätehuoltoviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisessa jätelain (646/2011) 91 §:n 
mukaisesti. 

Toimittamanne tiedot kirjataan viranomaisen rekisteriin. Rekisterin tietosuojaseloste ja tiedote koskien rekisteröidyn oikeuksia ja 
niiden toteuttamista Tampereen kaupungin henkilörekistereissä löytyvät internet-sivuilta osoitteesta https://www.tampere.fi/tietosuoja. 

1. Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot:

Nimi Puh. 

Postiosoite 

Sähköpostiosoite 

2. Kiinteistön tiedot:

Kiinteistörekisteritunnus Kunta 

Kiinteistön osoite 

Kiinteistön sijainti Asemakaava-alue Haja-asutusalue 

Rakennustyyppi Omakotitalo Vapaa-ajan asunto Muu, mikä __________________ 

Kiinteistön käyttö kiinteistöä käytetään_______ vuorokautena / vuosi 

kiinteistöä ei käytetä lainkaan (perustelut kohtaan 5) 

Käyttäjien lukumäärä: _______ 

3. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet ja niiden käsittely:

Kiinteistön käyttövesi: 

paineellinen vesi kantovesi 

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet: 

vesikäymälän jätevesiä ja harmaita vesiä* 

vain harmaita vesiä*, mistä 

Kiinteistöllä syntyvien jätevesien johtaminen: 

saostussäiliöön, jonka jälkeen _____________________________________________________________ 

pienpuhdistamoon, jonka valmistaja ja malli ___________________________________________________ 

vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet saostussäiliöön 

vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet pienpuhdistamoon (esim. harmaavesisuodatin) 

kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön 

muulla tavoin, miten? _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

*harmaa vesi on pesuvesistä koostuvaa jätevettä (peseytymisessä, siivoamisessa, pyykin- ja astianpesussa syntyvää jätevettä), joka ei
sisällä käymäläjätevesiä. 

________________________________________________________________ 
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4. Lietteen tyhjennyksen keskeyttäminen:

Lietteen tyhjennyksen keskeytystä haetaan aikavälille: _____._____. 20____ - _____._____. 20____ 


Lietesäiliö on tyhjennetty viimeksi: _____._____. 20____ 


Perustelut: 


5. Hakijan allekirjoitus:

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä tapahtuvista muutoksista
alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle.

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lomakkeen ja mahdollisten liitteiden palautusosoite: 

ALUEELLINEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA 
PL 487 
33101 TAMPERE 

tai sähköpostitse: jatehuoltolautakunta@tampere.fi 

Perustelut hakemuksen käsittelyyn

Jätehuoltomääräysten 37 §:n mukaan saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista 
säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Pelkästään 
harmaavesilietteitä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava 
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä 
täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on 
tyhjennettävä tarvittaessa.

Jos asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennykset halutaan keskeyttää siten, että tyhjennyksiä ei suoriteta 
jätehuoltomääräysten mukaisesti, edellyttää keskeytys poikkeusta jätehuoltomääräyksistä. Lietteen 
tyhjennyksen keskeytystä haetaan tällä lomakkeella alueelliselta jätehuoltoviranomaiselta. Keskeytys 
voidaan myöntää, mikäli kiinteistö on kokonaan käyttämättä yli vuoden ajan. Keskeytys myönnetään 
määräajaksi, enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti. Lisäksi päätös annetaan tiedoksi kiinteistön sijaintikunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.
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