Siirtolapuutarhan ympäristönhoito käsittelyohje
Ympäristönhoito
Tonttien kunto
Palstat pidetään siisteinä ja nurmikko lyhyenä. Rakennukset eivät saa repsottaa. Maalia
tarvitsevat mökit ja muut rakennukset tulee maalata.
Pensasaidat eivät kohtuuttomasti saa varjostaa naapurin tonttia.
Tonttien välisen aidan kunnosta tulee huolehtia yhdessä naapurin kanssa. Jokainen huolehtii tienvarsiaidan tai ojan kunnosta.
Mökkiä korkeampia puita ja pensaita ei saa tontilla olla.
Alkukesästä nurmikko vaatii leikkaamista usein, 1- 2 kertaa viikossa, mökkisi kohdalla olet
hoitovastuussa myös tienvarsinurmikosta.
Jätteiden käsittely
1. Risut ja isommat oksat
Risut viedään vain niitä varten varattuun paikkaan. Sinne vietyjen pensaiden juuret tulee
puhdistaa mullasta ja kivistä.
2. Maatuvat jätteet
Nämä jätteet ( puiden ja pensaiden lehdet, kasvimaan perkausjätteet, nurmikon leikkausjäte yms. ) kompostoidaan pääsääntöisesti omalla tontilla.
3. Muut biojätteet
Nämä jätteet tulee kompostoida omassa kompostorissa tai kompostikäymälässä käymäläjätteen kanssa. Ruokajätettä ei saa laittaa avokompostiin.
4. Kompostoivan käymälän jäte on kompostoitava omalla palstalla tai kuljetettava pois
alueelta muuhun soveliaaseen paikkaan kompostoitumaan.
Mikäli käytössä on kemiallinen käymälä, ei käymäläjätettä, jossa on bakteereja tappavaa
nestettä saa laittaa missään tapauksessa kompostiin. Tämän käymäläjätteen voi laskea
viemäriverkostoon pieninä määrinä kerrallaan. Jäte pitää huuhtoa runsaalla vedellä, jotta
mikrobeille myrkyllinen aine laimenee riittävästi eikä viemäri tukkeudu.
5. Yhteisessä jätepisteessä huoltorakennuksen luona ovat astiat jätteiden lajittelua varten. Sinne ei saa viedä huonekaluja eikä mökkiremontista tai rakentamisesta tulevaa puuym. jätettä. Jokainen huolehtii ne itse jätehuoltoliikkeeseen. Samoin hellat, jääkaapit yms.
ja ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisiin keräyspaikkoihin.
6. Jätteiden käsittelyn osalta noudatetaan muutoin Äänekosken kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Lisäohjeita jätteiden käsittelystä saa Äänekosken kaupungin jätehuollosta
tai jätehuoltoliikkeistä.

Jätevesien käsittelyohje
Mökkien jätevedet tulee käsitellä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Mökin varustetaso

Sopiva käsittelyjärjestelmä

Kuivakäymälä
Näin vähäiset pesuvedet voi
+
heittää suoraan maahan,
Vesi kannetaan sisään ja ulos
esim. kukkapenkkiin.
(ämpäri, pesuvati)

Huomioitavaa
- Huolehdi siitä, etteivät pesuvedet valu suoraan vesistöön.
- Käytä ympäristöystävällisiä
pesuaineita.
- Ruokajätteiden paikka on
kompostissa.

Vettä läpäisevä maaperä
(esim. hiekka, sora):

- Käsittelyjärjestelmän voi
hyvin rakentaa itse, mutta
myös markkinoilta löytyy tehdasvalmisteisia, mökkikäyttöön soveltuvia järjestelmiä.

Pieni saostussäiliö (200-300
litraa) + yksinkertainen imeyKuivakäymälä
tysjärjestelmä (esim. putket,
+
jotka tihkuttavat veden maa- - Tyhjennä saostussäiliö kerVesi kannetaan tai pumpataan han tai kaivo, jonka pohjan
ran kesässä. Säiliöön kertysisään käsin
läpi vesi imeytyy maahan).
nyttä jätettä ei saa haudata
+
Pesuvedet johdetaan viemäriä Mikäli maaperä on huonosti maahan vaan se on kompospitkin ulos (tiskiallas, lavuaari) vettä läpäisevä, tulee jäteve- toitava.
det käsitellä ennen maahan
johtamista laitepuhdistamolla
ns. harmaavesisuodattimella.

Kasteluvesi tonteille voidaan ottaa järvestä. Kasteluvettä voi käyttää pihasuihkuissa pesuvetenä.
Nämä pesuvedet voi imeyttää maahan tai käsitellä tiskivesien kanssa yhdessä.

Lisätietoa jätevesien käsittelystä saat Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä ja ympäristövalvonnasta.
Ohje päivitetty: 29.4.2013.

