Tiedote lietteenkuljetuksesta viemäriverkoston ulkopuolisille kiinteistöille, osoitelähde Pirkanmaan Jätehuollon asiakasrekisteri.

Sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietteiden tyhjennykset tilataan 2017
alusta, kuten muutkin jätehuollon palvelut,
Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta.
Alueemme jätehuoltoviranomainen,
alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt
siirtymisestä kunnan järjestämään lietteen
kuljetukseen 1.1.2017 alkaen. Tämä tarkoittaa, että me kuntien omistamana palveluyhtiönä kilpailutamme ja organisoimme
lietetyhjennykset puolestasi samaan tapaan kuin muidenkin jätteiden tyhjennykset.
Keskitetyllä keräyksellä varmistamme lietteen
asianmukaisen jatkokäsittelyn sekä tasapuolisen palvelutarjonnan ja hinnoittelun koko
toimialueella.
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Ei lietekaivoja – palauta kortti
Jos kiinteistösi on liitetty viemäriverkkoon tai kiinteistölläsi ei ole lietekaivoja, täytä oheinen
palautuskortti ja postita meille. Postimaksu on maksettu puolestasi.
Voit laittaa kortin tiedot myös sähköpostilla: liete@pjhoy.fi (kirjoita viestin otsikkokenttään
EI KAIVOJA JA ASIAKASNUMEROSI). Näin saamme päivitettyä tiedon asiakasrekisteriimme ja
vältyt aiheettomilta yhteydenotoilta.

Tulemme tilauksesta
Jos kiinteistölläsi on sakokaivoja, umpikaivo tai pienpuhdistamo, tilaa niiden tyhjennys
Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta joko soittamalla tai sähköpostitse.
• puh. (03) 240 5010 (arkisin klo 8.30 –15.45)
• liete@pjhoy.fi (kirjoita viestin otsikkokenttään TILAUS)

Tee tilaus hyvissä ajoin
Kaivotyhjennys tehdään viikon sisällä tilauksesta tai myöhemmin sovittuna ajankohtana.
Heti ensimmäisen tilauksen yhteydessä tyhjennyksille kannattaa sopia säännöllinen rytmi,
jolloin vapaudut huolehtimisesta ja tyhjennys sujuu jatkossa automaattisesti.
Kiireellisissä tapauksissa tyhjennykset voidaan hoitaa eri korvausta vastaan.
Kiireelliset tyhjennykset tilataan normaalin toimistoajan ulkopuolella
päivystysnumerosta (03) 240 5112.

Katso kaivoon
Ennen tyhjennyksen tilaamista on hyvä selvittää, millainen järjestelmäsi on. Tilausta tehdessä
kysymme tyhjennettävien kaivojen/säiliöiden lukumäärää, tilavuutta, sijaintia ja mahdollisia
tyhjennysrajoitteita. Pienpuhdistamoiden tyhjennystä helpottaa tieto laitteen merkistä ja
mallista.

Tyhjennys vähintään kerran vuodessa
Tyhjennyksen hoitaa Pirkanmaan Jätehuollon kanssa sopimuksen tehnyt urakoitsija, joka
kuljettaa lietteen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
Jätehuoltomääräysten mukaan sakokaivot ja pienpuhdistamojen ylijäämäliete tulee tyhjentää
tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Vaatimus koskee myös kesämökkejä. Umpisäiliöt
tyhjennetään tarvittaessa. Tyhjennyksiä valvovat viranomaiset ja tyhjennystiedot siirtyvät järjestelmämme kautta viranomaisen käyttöön.

Merkkaaminen helpottaa tyhjentämistä
Jotta kuljettaja löytää kaivosi, kerrothan tilauksen yhteydessä kaivojen tarkat sijaintitiedot.
Kaivojen merkkaaminen esim. aurausmerkillä helpottaa kuljettajan työtä.

Tyhjennyshinnat
Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi sako- ja umpikaivolietteiden taksan 14.12.2016
kokouksessa. Jätetaksaesityksessä sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksu koostuu
käsittely- ja kuljetusmaksusta, ja määräytyy tyhjennetyn lietemäärän tilavuuden mukaan.
Taksa löytyy verkosta www.pjhoy.fi/hinnat ja tälle sivulle tullaan julkaisemaan vuoden vaihteessa
jätehuoltojaoston vahvistamat hinnat.
Pirkanmaan Jätehuolto laskuttaa tyhjennykset erillisellä laskulla.

Asumaton kiinteistö
Jos kiinteistösi on tyhjillään ja käyttämättä yli vuoden ajan eikä lietettä synny, tyhjennykset
on mahdollista keskeyttää määräajaksi. Keskeytystä haetaan jätehuoltoviranomaiselta
www.tampere.fi/jatehuoltojaosto. Asioi viranomaisen kanssa myös, jos sinulla on tarkoitus
käsitellä lietteet omatoimisesti.
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