LUPA‐ JA VIRANOMAISTOIMINNOT
JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Ohje / lietetyhjennykset
2019

Ohjeet lietteiden kuljetustietojen toimittamiseen
Lisätietoja saatte tarvittaessa Joensuun alueellisesta jätelautakunnasta, ks. yhteystiedot kääntöpuolelta.

Aluerajaus

Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven alueella tehdyt tyhjennykset

Miltä ajalta?

1.1.–31.12.2018 välisenä aikana tehdyt tyhjennykset

Mitä lietteitä?

Saostuskaivojen, umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennykset

Minkä toimintojen tiedot?
Toimitusvelvoite koskee seuraavien toimintojen lietetyhjennyksiä (JäteL 32 ja 33 §):
‐

asuminen (vakinaiset ja vapaa‐ajan asunnot, asuntolat)

‐

julkishallinnon toimipaikat (esim. seurakuntien leirikeskukset, kunnan toimipisteet)

‐

sosiaali‐ ja terveyspalveluiden ja koulutustoiminnan toimipisteet (myös yksityiset näiden toi‐
mialojen kohteet).

Yritysasiakkaitanne koskevasta palvelusta tietoja ei toimiteta.
Mikäli yrityksenne on kuljettanut muitakin jätelajeja (esim. kartonki‐ tai lasipakkausjäte, pienme‐
talli), tiedot kiinteistöittäisestä kuljetuksesta tulee toimittaa samoin periaattein.
1. Tyhjennyksistä ilmoitettavat tiedot
Tyhjennyskohteittain tulee ilmoittaa
‐

kiinteistön täydellinen osoite (katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka)

‐

kiinteistön haltijan nimi

‐

kiinteistön haltijan yhteystiedot, jos ne eivät ole samat kuin kiinteistön osoite

‐

tyhjennetyn lietteen määrä ja jätelaji (erikseen erillisistä jätevesijärjestelmistä, esim. jos
kiinteistöllä on sekä umpisäiliö että sakokaivo)

‐

tyhjennyspäivämäärät (taikka tyhjennyskertojen lukumäärä ja tyhjennysväli jätelajeittain).

2. Tiivistelmä kerättyjen lietteiden yhteismääristä ja toimituspaikoista
Kiinteistöittäisten tietojen lisäksi tiivistelmä vuodelta 2018:
‐

kerätyn jätteen yhteismäärä edellä mainittujen viiden kunnan alueella jätelajeittain (sako‐
kaivoliete / umpikaivoliete / muu asumisessa syntyvä liete; m3);

‐

jätteen toimituspaikat yhteystietoineen (vastaanottajan nimi ja yhteystiedot)

‐

kuhunkin vastaanottopaikkaan toimitetun jätteen määrä jätelajeittain (m3).

Tiivistelmän voi laatia vapaamuotoisesti, esimerkiksi seuraavasti:
”Vuonna 2018 yritys XX toimitti sakokaivolietettä x m3 ja umpikaivolietettä y m3 X kunnan vas‐
taanottopaikkaan/puhdistamolle, osoite xxx….”

LUPA‐ JA VIRANOMAISTOIMINNOT
JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA

Ohje / lietetyhjennykset
2019

Tietojen tallennusmuoto
Tiedot toimitetaan sähköisesti ja niiden tulee olla selkeässä taulukkomuodossa*, esim. Excel‐tau‐
lukkona, JHL‐koosteena tai tekstinkäsittelyohjelman taulukkona. Kutakin kiinteistöä koskevat
tiedot on oltava omalla rivillään tai peräkkäisillä riveillä, jos kyse on useista eri tyhjennyskerroista.
Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.
Huom! Pdf‐tiedostomuoto, reskontraluettelo tai siirtoasiakirja ei ole sopiva em. syistä johtuen.
Huom!

Taulukkopohjan kuljetustietojen tallennusta varten voi pyytää jätelautakunnasta pu‐
helimitse tai sähköpostitse.
Voitte pyytää jätelautakunnasta taulukkopohjan kuljetustietojen tallennusta varten. Jos yri‐
tyksenne on edellisvuonna toimittanut kuljetustiedot, taulukkopohja voidaan muodostaa ky‐
seisistä tyhjennyskohteista. Pyynnön voi esittää puhelimitse tai sähköpostitse.

* Esimerkki tyhjennystiedoista muodostettavasta taulukosta:
Kiinteistön
katuosoite

Kiinteistön
postinro ja ‐
toimipaikka

Kiinteistön
haltijan nimi

Kiinteistön haltijan
postiosoite (=lasku‐
tusosoite)

Kiint.haltijan pos‐
tinro ja –toimi‐
paikka

Rantatie 123

81200 ENO

Esimerkki Essi

Keskuskatu 1 A 2

80100 JOENSUU

1.9.2018 Sakokaivoliete

3,5

Rantatie 1

81200 ENO

Mallila Matti

Rantatie 1

81200 ENO

5.3.2018 Umpisäiliöliete

4,9

Rantatie 1

81200 ENO

Mallila Matti

Rantatie 1

81200 ENO

10.9.2018 Umpisäiliöliete

4,5

Rantatie 1

81200 ENO

Mallila Matti

Rantatie 1

81200 ENO

29.12.2018 Umpisäiliöliete

4

Tyhjennys‐
päivä

Jätelaji

Tyhjennetyn
lietteen määrä
(m3)

Tietojen toimitusosoite, ‐tapa ja aikataulu
Vuoden 2018 kuljetustiedot toimitetaan sähköisesti Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle joko
a) sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen jatelautakunta@j0ensuu.fi tai
b) postitse, esim. muistitikulle tallennettuna, osoitteella Joensuun alueellinen jätelautakunta,
Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.
Tiedot toimitetaan 28.2.2019 mennessä.

Tietojen toimittaminen on vuosittainen velvoite
Jätteen kuljettajan on annettava edellä mainitut tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle vuosit‐
tain tai viranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain. Tietojen toimitusvelvoite perustuu jätela‐
kiin. Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan kalenterivuotta koske‐
vat tiedot tulee toimittaa seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Yhteystiedot

Lupa‐ ja viranomaistoiminnot / Joensuun alueellinen jätelautakunta
Anna Kettunen
jätehuoltosuunnittelija
puh. 050–412 6945

Tiina Salminen
jätehuoltoneuvoja
puh. 050–408 6936

sähköposti: etunimi.sukunimi@jns.fi tai jatelautakunta@joensuu.fi
osoite: Muuntamontie 5, 80100 Joensuu

