
POPS ry - HUMLEBERGIN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
22.5.2022

1§
Siirtolapuutarha on avoin kaikille alueen aukioloaikana 1.5. -30.09 klo 09:00-21:00. Yleisön

liikkuminen on sallittu kävelyyn tarkoitetuilla kulkuväylillä.

2§
Ylläpidämme yhteisöllisyyttä toisia kunnioittaen ja auttaen sekä osallistumalla vastuullisesti

yhteisten alueiden ylläpitoon.

3§
Huolehdimme, että yhteisten alueiden istutukset, nurmikot, puut, rakennelmat ja rakennukset

eivät vaurioidu.

4§
Huolehdimme omien puutarhapalstojemme hoitamisesta ja siisteydestä. Näin lisäämme yhteistä

viihtyvyyttä alueella.

5§
Avotulen tekeminen palstoilla ja yhteisillä alueilla ei ole sallittua lukuun ottamatta turvallisia

grillejä yms.  
Metsäpalovaroitusten aikana noudatamme erityistä varovaisuutta kaikessa tulen käsittelyssä.  

Sisätilojen tulisijoissa käytämme vain puhdasta, kuivaa puuta tai vastaavaa. 
Roskien polttaminen missään tulisijoissa sisällä tai ulkona ei ole alueella sallittua.

6§
Lemmikkieläintein irrallaan pito on sallittu vain omalla puutarhapalstalla. 

Lemmikkien jätökset yleisiltä alueilta tulee korjata pois.  

7§
Vesijohtoveden käyttö on tarkoitettu pääasiassa vain talousvedeksi. 

Puutarhan kasteluun käytämme hulevesialtaan ja järven vettä sekä itse kerättyä sadevettä.
 

8§
Kompostoituvan jätteen (puutarha-, talous- ja käymäläjäte) keräämme palstalaisten omiin

asianmukaisiin komposteihin, niin että niistä ei aiheudu haittaa ympäristöön. 
Palsta-alueen yhteisestä kompostista laaditaan tarvittaessa erilliset ohjeet. 

9§
Muut jätteet lajittelemme jätepisteen ohjeistuksen mukaisesti.  Suuremmat   jäte-erät

toimitamme hyötyjätepisteisiin tai hyötyjäteasemalle.

10§
Rikkakasvien ja tuholaisten torjuntaan käytämme ensisijaisesti ekologisia aineita.



11§
Huomioimme siirtolapuutarha-alueen ja naapuruston muut asukkaat sekä ympäröivän luonnon

siten, että emme aiheuta häiritseviä savu-, haju-, melu- tms. haittoja.  

12§
Päivän melutasoa laskemme klo 12:00-14:00 välillä, jolloin emme käytä melua tuottavia työn ääniä

kuten moottorisahoja, ruohonleikkureita, trimmereitä tms.  Rakentamisaikana     olemme
kuitenkin  ymmärtäväisiä melujen suhteen päiväsaikaan.

13§
Klo 22:00-07:00 välillä annamme asukkaille yörauhan kaikenlaista meluhaittaa välttäen.

14§
Palstoille ajo autoilla on sallittu vain erityisen raskaiden ja suurten tavaroiden kuljettamista varten,

sekä muissa erikoistilanteissa. 
Mopoilla, moottoripyörillä tms. ajo alueen kulkuväylillä ei ole sallittua.

15§
Autot ja moottoripyörät pysäköimme alueen pysäköintipaikalle.  

16§
Sovittuihin talkoisiin osallistumme palstoittain ainakin yhden henkilön voimin. Jos talkoisiin

osallistumiseen tulee pakottava este, siitä voi sopia kylätoimikunnan/yhdistyksen hallituksen
kanssa tehden muuta työtä tai vaihtoehtoisesti suorittamalla erikseen sovitun rahallisen

korvauksen poissaolosta. Talkoista  sovitaan  yhdistyksen kokouksissa, joita voivat olla myös
kesäaikana  järjestettävät  alueen kyläkokoukset.

17§
Sääntöjä rikottaessa kylätoimikunta/yhdistyksen hallitus voi velvoittaa rikkomuksen tekijän

korvaamaan tehdyn haitan tai antaa 50€ sakon toistuvan la iminlyönnin seurauksena.

18§
Näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvoo yhdistyksen hallitus tai hallituksen muodostama

kylätoimikunta.

19§
Sääntöjä päivitetään tarvittaessa ja esillä olevat säännöt ovat kulloinkin voimassa.


