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KANNUSLAISEN YMPÄRISTÖOPAS

Jätteistä asiaa
VESTIA OY HUOLEHTII
Kannuslaisten jätehuollosta vastaa alueellinen jätehuoltoyhtiö Vestia Oy. Merkittävä muutos mikä jätehuollossa on viime aikoina 
tapahtunut, on ollut sekajätekeräyksen muuttuminen polttojätteen keräilyksi. Tavallisen roskapussin sisältö palaa energiaksi 
Westenergyn voimalaitoksessa Vaasassa. Lajittele hyödynnettävät jätteet erilleen Vestian ohjeiden mukaisesti.

RAKENNUS- JA PURKUJÄTTEET
Rakennus- ja purkujätteet tulee aina lajitella. Hyödynnettävät jätteet lajitellaan erikseen ja samalla tulee huolehtia vaarallisten jät-
teiden ja erityiskäsittelyä vaativien jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. Rakennus- ja purkujätteitä vastaanottavat T. Isokungas 
Ky ja Vestia Oy. (Huom. Rakennusten purkaminen  vaatii luvan kunnasta.)

MUISTA SAKOKAIVOJEN TYHJENNYS
Sakokaivojen tyhjentämisestä tulee huolehtia riittävän usein, vähintään kerran vuodessa. Kaivot saa tyhjentää vain aluehallin-
toviranomaisen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin merkitty jätteen kuljettaja ja tyhjennyksestä pitää jäädä siirtoasiakirja jätteen 
haltijalle, kuljettajalle ja vastaanottajalle. Lietteet  toimitetaan Kannuksen vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamolle. Pellolle saa 
levittää maatilan omat sakokaivolietteet, mikäli ne kalkkistabiloidaan (ohjeet maatilan jäteoppaassa, www.kannus.fi/ymparisto).

PUUTARHAJÄTTEET
Risut ja oksat sekä haravointijätteet voi viedä jätevedenpuhdistamon takana olevalle kentälle. Huom! Jätteet eivät saa olla 
säkeissä! Rakennus- ja purkujätteiden tuonti ehdottomasti kielletty!

Lisätietoja:
T. Isokungas Ky, p. 010 281 0390 (rakennus- ja purkujätteet, sako- ja umpikaivolietteet, vaihtolavat)
Janne Roiko-Jokela Ky, p. 044 364 6594 (vaihtolavat)
Jäykän romu, p. 040 843 3487 (metalliromu)
Vestia Oy, p. 08 4108700 www.vestia.fi
Kannuksen kaupunki, p. 06 8745111 www.kannus.fi
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KANNUSLAISEN YMPÄRISTÖOPAS

Jätevesien käsittely
VIEMÄRIVERKOSTON TOIMIALUEELLA
Kannus on rakentunut pääasiassa kahden vesistön, Lesti- ja Viirret-jokien varsille. Kannuksen Vesiosuuskunta on suunnitellut 
viemäröinnin rakentamisen jokien puhtaana pysymistä silmällä pitäen. Mikäli kiinteistö sijaitsee vahvistetulla viemäriverkoston 
toimialueella, kiinteistön tulee liittyä verkostoon. Lisää tietoa Kannuksen Vesiosuuskunnalta www.kvesi.fi tai 06 8741400.

VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA
Jätevesien puhdistusta säätelee niin sanottu hajajätevesiasetus. Kaikkien kiinteistöjen puhdistusjärjestelmän tulee täyttää uudet 
vaatimukset 15.3.2016 mennessä. Lisää tietoa osoitteesta www.ymparisto.fi/hajajatevesi tai Kannuksen kaupungin ympäristö-
tarkastajalta, p. 06 8745 111.

TÄRKEÄÄ MUISTAA
Vessanpönttö ei ole roskakori! Hygieniatuotteet, ruuantähteet, lääkkeet tai muut vaaralliset jätteet eivät kuulu viemäriin. Lue lisää 
osoitteesta www.pytty.fi

4

www.pytty.fi



5

KANNUSLAISEN YMPÄRISTÖOPAS

Kaunis maisema kaikille
KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITO
Maankäyttö- ja rakennuslaissa ohjeistetaan kiinteistön omistajaa pitämään sekä rakennus että pihaympäristö siistissä kunnossa. 
Kaikki me kaipaamme viihtyisää ympäristöä ja voimme tehdä sen yhdessä. Kaava-alueella olevat rakentamattomat tontit ja maa-
alueet tulisi hoitaa niittämällä ainakin kerran kesässä.

POIMI ROSKA PÄIVÄSSÄ
On helppo paheksua roskaajia, mutta mitä se muuttaa? Roska päivässä -liikkeen jäsenet ovatkin valinneet toisen tien. He huo-
lehtivat omista roskistaan ja keräävät päivittäin vähintään yhden roskan sekä haastavat vähintään yhden tuttunsa mukaan. Liity 
sinäkin mukaan tähän kansanliikkeeseen, jossa jokainen on vastuussa vain itselleen www.roskapaivassa.net

www.roskapaivassa.net
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66

www.ymparisto.fi/vieraslajit

Tunnista haitalliset vieraslajit ja toimi
Haitalliset vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet Suomen luontoon ihmisen mukana ja uhkaavat alkuperäistä lajistoamme. 
Esimerkkejä Kannuksesta löytyvistä haitallisista vieraslajeista ovat esimerkiksi komealupiini, jättiputki ja jättipalsami. Nämä 
lajit kannattaa opetella tunnistamaan ja välttää niiden istuttamista omalle pihalle. Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, 
etteivät haitalliset lajit leviä luontoon.

Erityisesti jättiputkiesiintymistä tulisi ilmoittaa kaupungin ympäristötarkastajalle, olivat ne sitten omalla tai vieraalla maalla. Kan-
sallisen vieraslajistrategian mukaan tavoitteena on hävittää jättiputki Suomesta sen erityisen suuren haitallisuuden vuoksi.

Katso lisää tietoa osoitteesta www.ymparisto.fi/vieraslajit
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Ekologista elämäntapaa etsimässä
NUUKAILEVAA ASUMISTA
Asuminen, liikkuminen ja ruoka aiheuttavat valtaosan meidän tavallisten kuluttajien ympäristövaikutuksista. Asunnon valinta on 
yksi suurimpia ympäristövalintoja ihmisen elämässä. Sijainti lähellä työpaikkaa ja/tai harrastuksia vähentää liikkumistarvetta ja 
kohtuullinen määrä neliöitä per asukas pienentää energiankulutusta. Rakennuksen lämmitysmuotoon ja energiatehokkuuteen 
kannattaa myös kiinnittää huomiota, jotta ympäristö hyötyisi. Mikäli kodin hankinta ei ole ajankohtainen asia, aina voi ottaa 
käyttöön vanhan ajan nuukailun niin lämmityksen kuin vedenkin käytössä.

LIIKU VIISAASTI
Auto kannattaa hankkia käyttötarkoituksen mukaan ja mahdollisimman pienellä kulutuksella. Kimppakyydit esimerkiksi työmat-
kaliikenteessä ja junan ja bussin suosiminen silloin kun se on mahdollista pienentävät ympäristövaikutuksia. Tuttu keino on myös 
yhdistellä ajoja niin, että saa hoidettua mahdollisimman monta asiaa samalla reissulla.

ÄLÄ RUOKI ROSKISTA
Syötävän ruuan roskiin heittäminen kotona on rahantuhlausta ja siksi hölmöä. Ruuan tuottaminen, kuljettaminen ja varastoimi-
nen on kuluttanut paljon luonnonvaroja, joten syömäkelpoinen ruoka kompostin sijaan lautaselle!

77

eneuvonta.fi

pieniatekoja.fi

saasyoda.fi



8

KANNUSLAISEN YMPÄRISTÖOPASOppaan on toteuttanut Ympäristötietoinen Kannus -hanke 2014
Rahoittajina:
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kannuksen kaupunki

Taitto: Mainostoimisto Heinäkuu
Paino: Joutsen Media

Kannuksen kaupunki
www.kannus.fi
06 8745 111

Painettu soijapohjaisilla painoväreillä


