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ASUMISESSA SYNTYVIEN LIETTEIDEN TYHJENNYSTEN 
KESKEYTYSHAKEMUS 
 
Tällä lomakkeella haetaan saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten keskeytystä.  

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää poikkeamista jätehuoltomääräyksistä 
(Jätehuoltomääräykset 35 §). Jos kiinteistön lietesäiliöön ei ole sen käyttämättömyyden tai muun syyn vuoksi kertynyt lietettä 
tyhjennettäväksi edellisen tyhjennyksen jälkeen, voi lietesäiliön tyhjennykseen hakea keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta 
kirjallisesti. Hakemuksella ilmoitetaan selvitys lietesäiliön tyhjennyksen tarpeettomuudelle. Hakemus on jätettävä viimeistään 4 
viikkoa ennen suunniteltua lietesäiliön tyhjennysviikkoa. Katso tarvittaessa hakemuksen täyttöohjeita. 

Huom: Saostus- ja umpisäiliöiden on oltava tyhjennetty keskeytyksen alkaessa.  

1. Hakijan (kiinteistön haltijan) tiedot 

Kiinteistön haltijan nimi ja syntymäaika 

 

Puh. 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka  

 

Sähköposti 

2. Yhteyshenkilön tiedot (jos hakijana muu, kuin kiinteistön haltija) 
Nimi 

 

Puh. 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

 

 

3. Kiinteistön tiedot 

Kiinteistötunnus  

 

Kiinteistön osoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 

☐ Vakituinen asuinrakennus   ☐ Vapaa-ajan kiinteistö  

Rakennustyyppi  

☐ OK-talo ☐ Paritalo ☐ Rivitalo ☐ Pienkerrostalo ☐ Muu, mikä ___________________________________________________ 

4. Tiedot kiinteistön talousveden hankinnasta ja jätevesistä 
 

Kiinteistön talousvesi 

☐ Rengaskaivo ☐ Porakaivo ☐ Kivikehäkaivo   
☐ Osuuskunta 
☐ Kunnan järjestämä vesihuolto tai muu vesihuoltolaitos 
☐ Kantovesi 
☐ Muu, mikä ______________________________________ 

 

Kiinteistön jätevedet koostuvat (kts.ohje kohta 4) 

☐ Käymälävesistä (mustat vedet) 
☐ Pesuvesistä (harmaat vedet) 
☐ Vain vähäisistä talousjätevesistä (kantovesi) 
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5. Tiedot kiinteistön jätevesijärjestelmästä 

 
☐ Saostussäiliö________ kpl, tilavuus yhteensä ____________ m3 tai litraa 
 
☐ Umpisäiliö________ kpl, tilavuus yhteensä ____________ m3 tai litraa 
 
☐ Pienpuhdistamo, tilavuus ____________ m3 tai litraa 
 
    Pienpuhdistamon merkki ja malli ______________________________________________________________________ 
 
☐ muu, mikä ______________________________________________________________________________________________ 
 

6. Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytys 

 

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytyksen ajankohta 

Alkaen: ________________________________________         Päättyen: ____________________________________________ 

Selvitys lietesäiliöiden tyhjennysten tarpeettomuudelle 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Päätöksen toimittaminen ja allekirjoitukset* 

 

☐ Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistön käytössä ja hallintaoikeudessa tapahtuvista 
muutoksista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. 

 

☐ Hakijalle  ☐ postitse ☐ sähköisesti                                              ☐ Yhteyshenkilölle ☐ postitse ☐ sähköisesti 

☐ Päätös toimitetaan vain sähköisesti                                

 

 

Paikka ja päivämäärä 

 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennysten keskeytyshakemuksen palautus 
Mikkelin kaupunki 
Jätehuoltoviranomainen PL 33 
50101 Mikkeli 


