Miljöråd för fritidsboende
LANDSKAP. Strandlinjen är den värdefullaste delen i landskapet och utgör en naturlig skyddszon till vattendraget. Skada inte denna
genom att bygga obetänksamt, genom att muddra oplanerat eller via andra strandkonstruktioner. Som fritidsboende har Du ett stort
ansvar för att stränderna bevaras vackra och trivsamma. Red ut tillståndsbehovet för dina byggverk hos stadens byggnadstillsyn.

Utred Dina möjligheter till VATTENANSKAFFNING och BEHANDLING AV AVLOPPSVATTNET redan innan Du bygger Din frititidsbostad. I
allmänhet behövs en borrbrunn, men på en del ställen kan ringbrunn eller bärvatten utgöra ett utomordentligt alternativ.

Ju mindre mängd vatten Du använder, desto lättare hantering av avloppsvatten. Undvik att till Din fritidsbostad skaffa anläggningar som
konsumerar mycket vatten. Om man nöjer sig vid att för stugan/bastun ha endast bärvatten eller kallvattenledning, behövs inte i regel
någon anläggning för att rena avloppsvatten. Det är miljövänligt att avleda små mängder gråvatten direkt ut i terrängen för att infiltreras.
Om vattenkonsumtionen är större, måste en reningsanläggning byggas. Kontakta gärna miljövårdsbyrån för råd.
Häll ut eller avled TVÄTT- OCH SMUTSVATTNET så att det inte rinner ut i vattendrag eller skadar en vattenbrunn. Markgrunden och
växterna binder effektivt näring och skadliga ämnen som tvättvattnet kan innehålla.

Välj helst en KOMPOSTTOALETT som din fritidstoalett. Det finns många olika typer av moderna komposttoaletter som lämpar sig för olika
ändamål. En välskött komposttoalett och hantering av toalettavfall är ett konkret sätt att skydda vattendrag från utsläpp av näringsämnen.
Samtidigt kommer Du mycket lättare undan i avloppsvattenbehandlingen och sparar reda pengar.
KOMPOSTERA Ditt bioavfall. Avfallet och vätskorna från torrtoan kan mycket väl användas som gödselmedel i trädgården efter god
kompostering, så också matavfallet från kök. Sköt om att regnvattnet inte sköljer ut näringsämnena i terrängen eller vattendrag, och att
varken fåglar eller råttor kommer in i komposten.
SORTERINGSANVISNING FÖR AVFALL finns att få vid stadens kanslier. Du kan göra ett eget avtal om soptömningar (brännbart avfall)
direkt med avfallstransportföretag (Pargas) eller Sydvästra Finlands avfallsservice (Nagu-Korpo-Houtskär). GEMENSAMMA KÄRL med
grannar är ofta av praktiska och ekonomiska orsaker ett gott alternativ.
TVÄTTA INTE Dina mattor eller kläder direkt i ett VATTENDRAG. Tvätta på torra land och infiltrera tvättvattnet i marken. Den
traditionella tallsåpan är ett miljövänligt tvättmedel, men även andra finns.

Kom ihåg att i Dina eldstäder endast använda RENT TRÄ. Målat och inpregnerat trä hör till avfallsstationernas insamlingsplatser. Se också
till, att rök från Din skorsten inte vållar problem för grannar.

Ta hänsyn till grannar och övriga STRANDBOENDE i alla Dina aktiviteter såväl på stranden som då Du rör dig på sjön. Alla har rätt till att
ha en BÅTBRYGGA, men överväg noga hur stor brygga Du egentligen behöver. En brygga får inte förorsaka olägenhet för grannen. Om
Du har för avsikt att MUDDRA och fördjupa Din strand, ta i god tid kontakt till grannar och vattenområdets ägare, för att kunna
förverkliga projektet smärtfritt. En förhandsanmälan om muddringen bör göras till tillsynsmyndigheten (NTM-centralen i Egentliga
Finland) minst 30 dygn före muddringen utförs.

