
Vanhanmyllyn siirtolapuutarhan järjestyssäännöt 

1 § Siirtolapuutarha-alueelle on jokainen vieras tervetullut. Kaikkien alueella oleskelevien on 
noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja. Häiriönteko on alueella kielletty. 

2§ Sivullisten liikkuminen ja oleskelu puutarha- ja viljelypalstoilla on kielletty. Palstat kuuluvat 
kotirauhan piiriin. Palstojen välisiä välikäytäviä ei saa käyttää kulkuteinä. Välikäytäviä ei saa peittää 
rakenteilla, eikä niille saa tilapäisestikään varastoida mitään.  

3§ Yhteisten alueiden istutuksia, rakennelmia ja rakennuksia hoidetaan yhdistyksen hallituksen 
määräämällä tavalla eikä niitä saa vahingoittaa. Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti alueella on 
rottaongelmien ehkäisemiseksi lintujen kaikenlainen ruokinta kielletty. 

4§ Koirat ja kissat on alueella pidettävä kytkettynä tai omalla puutarha- tai viljelyspalstalla max. 
120 cm korkealla verkkoaidalla suljetulla alueella. Lemmikkien jätökset on korjattava yleisiltä 
alueilta pois. Koiran omistajan on huolehdittava, ettei koira yhtäjaksoisella haukunnallaan häiritse 
naapureita. Lemmikkien vienti yhdistyksen yleisiin tiloihin on kielletty. 

5§ Suurin sallittu ajonopeus alueella on 15 km tunnissa erityistä varovaisuutta noudattaen.  
Ajoneuvojen pysäköinti on sallittua vain pysäköintialueilla. Muualla pysäköinti on ehdottomasti 
kielletty. Moottoriajoneuvojen pesu alueella on kielletty.   

6§ Puutarha- ja viljelypalstojen vuokralaisten on huolehdittava, että palstoja rajoittavat tienosat 
sekä välikäytävät pysyvät puhtaina roskista ja rikkaruohoista. Palstoilla saa käyttää vain ekologisia 

torjunta- ja muita kemikaaleja sekä puhdistusaineita. Pensasaidat on pidettävä hoidettuina niin, 
etteivät ne häiritse naapureita eikä ajoteillä kulkevia. 
 

7§ Palstoilla syntyvä puutarhajäte tulee pääasiassa kompostoida palstalla asianmukaisesti.  

Muut jätteet on vietävä ja lajiteltava niitä varten osoitettuihin keräilyastioihin. Ko. astioihin ei saa 
viedä puutarha-, rakennus- tms. jätettä, vaan ne on omatoimisesti kuljetettava jäteasemille. 
Palstoilla roskien, jätteiden tai lehtien polttaminen on ehdottomasti kielletty. 

8§ Mökissä on oltava palstan numero ajotielle näkyvällä paikalla mökkiin kiinnitettynä. 

9§ Palstoilla ei saa pitää kylpytynnyreitä eikä rakentaa kiinteitä uima-altaita. Pienille lapsille 
tarkoitetut pienet siirrettävät altaat, joiden vesimäärä ei ylitä 150 litraa, ovat sallittuja.  

Tarpeeton vedenkulutus on kielletty. 

 
10 § Äänekäs ja häiritsevä toiminta on alueella ehdottomasti kielletty klo 23-07 välisenä aikana, 
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 23-09. Myös muuna aikana on vältettävä aiheuttamasta meluhaittaa 
naapuripalstoille. Alueella ei saa myöskään harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, 
melulla tai muulla tavoin häiritsee naapureita tai ympäristöä. 

11 § Palstojen vuokralaisten on valvottava, että heidän vieraansa sekä heidän toimeksiannostaan 
alueella työskentelevät myös noudattavat näitä järjestyssääntöjä.  

12 § Näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvovat yhdistyksen hallitus ja hallituksen erikseen 
määräämät henkilöt sekä toimikunnat oman toimialansa mukaisesti. Henkilö, joka rikkoo näitä 
järjestyssääntöjä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 

Alueella noudatetaan näiden Järjestyssääntöjen lisäksi Järjestyslakia, Ympäristönsuojelulakia sekä 
muita soveltuvia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Lisäksi on noudatettava Hyvinkään kaupungin  ja 
puutarha- ja viljelyspalstojen vuokralaisten välistä Vuokrasopimusta.  
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