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Ritariperhonen

Toimituskunta: Ritva Heikkiläinen ja Jyrki Uusi-Esko, kannen kuva: Anja Länsisaari

Papilio machaon

Pidä kesän Herne-lehti tallessa, löydät sieltä 
hallituksen yhteystiedot ja paljon muuta.
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Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistys 2016
Hallitus:
Tehtävä  Nimi                       Mökki Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Kari Ämmälä        47 040 528 7447      ammalakari@gmail.com

Varapuheenjohtaja Lari Rajantie        93 050 373 8609 lari.rajantie@gmail.com 

Sihteeri Kaija Kumpukallio 6 040 589 77 37 kaija.kumpukallio@gmail.com

Rakennusvastaava Matti Heino                 147    044 986 7600      mattiheino9@gmail.com

Viestintä                      Ritva Niemelä               14      050 385 1392   ritva.niemela@elisanet.fi

Rahastonhoitaja        Salme Pesonen 110 050 571 6854 salme.pesonen@gmail.com

Tapahtumat               Tuija Jakonen 172 045 632 8502 tuija.jakonen@elisanet.fi

Autoilu ja portti: Autoilu sekä pysäköinti puutarhan alueella 
on kielletty! Rakennustarvikkeita voit tuoda alueelle arkipäivisin. 

Autot on vietävä takaisin parkkipaikalle välittömästi kuorman purka-
misen jälkeen. Kun ajat autolla alueella, suositus on ns. kävelyvauhti 
(Max 10 km/h). Portti pidetään suljettuna kesä–elokuussa perjantai-
illasta klo 18.00 maanantaiaamuun klo 6.00.

Avaimet: Ota yhteyttä Kari Ämmälään, mökki 47,  
puh 040 5287  447 Häneltä voit lunastaa käyttöavaimen  

vesivessoihin, suihkuun ja kärryyn portilla (pantti 20 €).  
Suihkusta peritään 30 € käyttömaksua.

E     kovessat: Yhdistys huolehtii tyhjennyksestä. Kauko Paananen 
toimittaa tiloihin paperit ja kuivikkeet.

Ilmoitustaulut: Yhdistyksellä on neljä ilmoitustaulua. Niiltä löydät 
tuoreimmat tiedotteet talkoista, tapahtumista ym. Seuraa ilmoitus-

tauluja, pysyt ajan tasalla. Pääilmoitustaulut ovat portilla ja huoltora-
kennuksen seinässä

Jäsenlaskutus: Keväällä 2/3 tontin vuokrasta.  Kesällä 1/3  
osa vuokrasta ja yhdistyksen maksut. Syksyllä tulee sähkölasku  

ja samalla peritään mahdolliset rästimaksut. Jos laskussasi on  
virheitä, ota yhteyttä Lari Rajantiehen. Maksamattomat laskut  
pannaan perintään eräpäivän jälkeen.

Jätteet: Kauko Paananen hoitaa alueen pienroskakorien tyhjen-
nykset sekä jäte- ja loka-auto tilaamiset. 

Kartanon sauna: Lauantaisaunat alkavat 7.5. ja päättyvät 
1.10.  Saunomisaika klo 14–18 (viimeinen saapumisaika klo 17).

Keskiviikkosaunat 15.6.–31.8. klo 15–18 (viimeinen saapumisaika 
klo 17). Juhannusaaton sauna klo 13–17. Aikuisten hinta 4 euroa. 
Lapset (7-12) 1 euro. Aikuisten sarjalippu 35 euroa, lapset 7 euroa. 
Pyyhevuokra 2€. 

Kastelu: Säästä vettä: Kastele aamuisin, jolloin kotilot eivät lähde 
liikkeelle keskipäivän aikaan. Sadettamilla kastelu on sallittua 

vain iltaisin - päivällä kastelet suoraan omaan ja naapurisi jäsenmak-
suun.

Lemmikkieläimet: Kaupungin järjestyssääntö määrää eläimet 
pidettäväksi kiinni, määräys koskee myös meitä. Koiranomistajat,  

muistakaa käyttää kakkapussia.

Lintujen ruokinta: Linnut löytävät kesäaikaan luonnosta riittä-
västi ravintoa joten meidän ei tarvitse antaa niille lisäravintoa. Sen 

sijaan maahan jäänyt linnunruoka houkuttelee paikalle rottia. Jos 
haluat ruokkia lintuja, tee se talvella.

Hallitus tiedottaa
Mökkikaupat: puheenjohtaja Kari Ämmälä mökki 47, puh. 

040 528 7447 neuvoo ja hoitaa kaupan rekisteröinnin. Älä 
ota yhteyttä liittoon yhdistystä koskevissa asioissa, kysy aina oman 
hallituksen jäseniltä.

Osoitteenmuutokset Siirtolapuutarhalehteen:  
Lari Rajantie, Kehäkukkapolku 93, puh.050 8609373

Postilaatikko ja mökin numero: Onhan mökkisi portin  
pielessä postilaatikko ja mökin numero näkyvillä.  

Yhdistyksen postia jaetaan myös ovelta ovelle.

Riihen emäntä:  
Eeva Jylhä, Kehäkukkapolku 92, puh. 040 717 8066

Riihen varaukset:  
Tuija Jakonen Pioonitie 172, puh. 045 632 8502 

Talkoot: Vapaaehtoisia tarvitaan aina! Toivomme, että talkoolaisia 
löytyy pitämään huolta ympäristömme viihtyisyydestä. Talkoissa tu-

tustuu myös mökkinaapureihin ja saa monia uusia vinkkejä, joita voi 
hyödyntää omassa puutarhassaan. Yhteisten kevät- ja syystalkoiden 
lisäksi on tarjolla lukuisia talkootöitä, joista voit tiedustella seuraavilta 
henkilöiltä:
 Riihen tapahtumien vastuuhenkilö:  
 Tuija Jakonen, mökki Pioonitie 172, puh. 045 632 8502 
 Vesivessojen ja suihkujen siivous (1 vko):  
 ei vielä tietoa 
 Ruohonleikkuun huoltorakennuksen ja riihen ympäristöstä   
 hoitaa Kauko Paananen
 Muut talkootyöt:  
 Tuija Jakonen, mökki Pioonitie 172, puh. 045 632 8502

Tonttikatselmukset: Kaupungin edustajat tekevät oman 
aikataulunsa mukaan katselmuksen alueellamme.Yhdistyksemme 

hallitus kiertää kesäkuun aikana katsomassa tiluksien kuntoa, joten 
pidetään palokujat avoimina, pensasaidat siisteinä ja tiet vapaina 
rikkaruohoista.  

Yhdistyksen postilaatikko: Huoltorakennuksen seinässä. 
Postilaatikkoon voit jättää viestejä hallitukselle.

Yhdistyksen jäsenrekisteri: Yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Lari Rajantie, Kehäkukkapolku 93, puh. 050 373 8609 

 email: hspy.hallitus@gmail.com                 www.herttoniemenspy.fi
 

Hallitukseen otetaan yhteyttä pääsääntöisesti kirjallisesti, jolloin asiat käsitellään hallituksen kokouksessa.
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Kesän 2016 tapahtumia

Maksut vuonna 2016                €             €

Toukokuu

3.5. 19.30–20.10 HSY:n keräysauto K-SUPER  
  MARKET Hertan pihalla    
  kodin vaarallisille jätteille    
  (sähkölaitteet, metalliromu )
14.5.  Kevättalkoot klo 11–13
14.5.  Ravintolapäivä
15.5. 13.00 Luontoretki. Tee luontohavainnoistasi   
  merkintä huoltorakennuksen seinällä   
  olevaan vihkoon.
22.5.  Taimitori ja taimien  
  vaihtotapahtuma Riihikentällä
27.5 08.00–16.00 Sekajäte-, puu-  ja metalli jätelavat 
  Riihikentällä (ei ongelmajätteille)

Kesäkuu

5.6. 13.00–  Yhdistyksen kesäinfo jäsenille
11.6. 12.00–15.00 Kesäkirppis Keinukentällä  
15.6. 17.00 Bingo ja puffetti Riihellä
18.6. 11.00–13.00 Juhannustalkoot
24.6.         15.00 Juhannusaatto, Riihen puffetti    
  avautuu, arpajaiset, lapsille  
  ongintaa,  tanssitaan, haitari    
  tahdittaa askeleet, nautitaan    
  hyvät kahvit!
 18.00 Lipunnosto, yhteislaulua,    
  arpavoittojen lunastus
25.6. 11.00–14.00 Juhannusbrunssi, 
x.x. 12.00 Roosan ruukku Pakilassa    
  (katso päivä ilmoitustaululta)
26.6 15.00 Seurakunnan yhteislaulu-
  tilaisuus Riihellä,  
  puffetti alkaen 14.30

Heinäkuu   

6.7. 19.30 Suven ja runon päivänä  
  “Tupa ryskyi, parret paukkui –   
  Suomen kansan rivot runot” –esitys  
   kalevalaisista kansanrunoista  
  Riihellä (Eero Enqvist, Pinja Hahtola   
  ja Petra Lampinen), 
  ks.   http://www.tuparyskyi.fi/   
  Kahvila aukeaa klo 19:00,  
  esitys alkaa klo 19:30.  
  Käsiohjelman hinta 10 €.  
  Huom! ei lapsille.               

16.7.  Niihaman ryhmäpuutarha    
  100-v (Tampere)
16.7. 19.00–23.00      Laulelmailta Riihellä
17.7. 15.00 Seurakunnan yhteislaulu-   
  tilaisuus Riihellä, 
  puffetti alkaen 14.30
17.7. 18.00 Bingo ja puffetti Riihellä
23.7.         Herttonomit illallisella    
  taivaan alla, houkuttelee    
  ihmiset syömään yhteisen 
  ruokapöydän ääreen (oma    
  pöytä ja picnic-kori).

Muutokset mahdollisia! 

Ilmoitustaululta voi tarkistaa tilaisuuksien tarkemmat tiedot.

Luontoretki tehdään myös loppukesästä. Vetäjinä Asta, Nimbe  
ja Taisto. Päivämäärä selviävää myöhemmin, seuraa ilmoitustauluja.

Tapahtumien järjestelyissä tarvitaan tekijöitä. Voimme kaikki  
osallistua eri tilaisuuksien järjestelyihin. 

Riihellä tarvitaan käsipareja keittiöön, yleisestä siisteydestä  
huolehtijoita niin sisällä kuin ulkonakin jo ennen tapahtumaa,  
sen aikana ja jälkeenpäin. 

Tarvitsemme yhteis- ja talkoohenkeä. Näin tapahtumat onnistuvat!

Palstavuokra per m2 1,38
Vesi 35,00
Sähkö per kWh 0,15
Sähkön perusmaksu  21,50
Sähkölukemien ilmoittamatta jättäminen 80,00
Jätehuolto 80,00
Hoitomaksu 90,00
Suihkun kausimaksu 30,00
Avainpantti 20,00

Liittymismaksu 250,00
Yhdistyksen jäsenmaksu 35,00

Kannatusjäsenmaksu 10,00
Liiton ja aluejärjestön jäsenmaksut 34,50 

Riihen käyttökorvaus/vrk
Arkisin 60,00
Perjantai–sunnuntai 125,00

Rakentamisen maksut
Majan tyyppipiirustukset 170,00
Rakennuslupa lisärakennelmille 50,00 
(leikkimökki, kasvihuone jne.)
Toimenpideilmoitus 20,00 
(kattopinnoitteen uusiminen,  
majan värin vaihto yms.)

24.7. 13.00                 Lasten luontoretki
30.7.                           Kukkien sidontaa, Leila 
  Vattulainen antaa vinkkejä 
30.7.  Marjaniemen Siirtolapuutarha 70-v
30.7.   Futismatsi Ponnistus vs.Kivinokkalaiset 
  ja Herttonomit, Ponnistuksen kentällä 
30.7.  Kansainvälinen Siirtolapuutarhapäivä

Elokuu

x.x.      Aluejärjestön kesäkisat 
  Pakilassa (katso päivä 
  ilmoitustaululta)
6.8. 11.00–13.00 Elotalkoot
7.8. 10.00– Kesäkisat lapsille, nuorille ja    
  aikuisille, palkintojen jako    
  lapsille ja nuorille klo 
  14.00, aikuisille klo 18.00,    
  palkintojen jaon jälkeen    
  pelataan BINGOA
7.8.   Avointen puutarhojen päivä, ilmoittautumi-  
  set http://www.avoimet puutarhat.fi 
11.8.  Entisten nuorten treffit 
  Riihellä
13.8. 18.00– Teatteria lapsille ja lapsen   
  mielisille, ongintaa lapsille
 19.00 Osallistu piirakkakisaan,
  makea tai suolainen, 
  kolme parasta palkitaan
 20.00 Elojuhla, tanssia, visailuja ym.
14.8.  Ravintolapäivä, tehdään yhdessä   
  parhaat letut ja vohvelit
21.8. 12.00–15.00      Elomarkkinat,
25.8. 18.00 Bingo ja puffetti
28.8. 11.00 Roopen ruukku, petankkikisa

Syyskuu   

3.9.  Sieniretki
11.9. 12.00–15.00            Syysmarkkinat
17.9. 11.00–14.00            Syystalkoot ja kiitoslounas 
  talkoolaisille
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Puheenjohtajan kesätervehdys
Siirtolapuutarhurilla on aina unelmia. Unelmat antavat 
voimaa ja saavat meidät toimeliaaksi. Unelmien avulla 
kehitämme ideoita ja mielikuvia, jotka voimme muuttaa 
todeksi, joko heti tai vuosien kuluessa.

Oman puutarhan rakentaminen, kasvatus ja hoitaminen 
on palkitsevaa, mutta siinä menestyy parhaiten, jos vain 
jaksaa olla kärsivällinen. Uusi omenapuu antaa satoa vas-
ta muutaman vuoden kuluttua ja perennapenkkikin vaatii 
aikaa, että siitä pääsee nauttimaan kunnolla. Seuraan 
ilolla herttonomeja, jotka toteuttavat unelmiaan omalla 
palstallaan joka kesä.

Herttoniemen siirtolapuutarhan vaaliminen, kunnosta-
minen ja uudistaminen on sekä lyhyt- että pitkäjänteistä 
työtä. Hallituksen päättäessä toimista meillä on mielessä 
unelma Suomen kauniimmasta siirtolapuutarhasta. Yhden 
kauden aikana ei omalla palstalla, eikä koko siirtola-
puutarhassakaan pystytä suorittamaan kaikkia haluttu-
ja asioita. Hallituksen tehtävänä on valita hankkeiden 
toteuttamisjärjestys. Tehtävien priorisointi on riippuvainen 
yhdistyksen rahallisista resursseita ja yhdistyksen omien 
jäsenten osallistumisesta toimitaan.

Unelmana Suomen kaunein 
siirtolapuutarha

kuva: Anja Länsisaari
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”

Oman 15. vuoden aikana, jotka olen Herttoniemessä 
viettänyt, olen havainnut paljon muutoksia, niin ihmisten 
toiminnassa kuin alueen kunnossa. Monet mökkiläiset 
nauttivat kesästä omalla palstallaan ja haluavat käyttää 
aikansa puutarhansa ja mökkinsä hoitamiseen, kuten 
kuuluukin. On hieno havaita kuinka palstoihin panoste-
taan suurella sydämellä. Kuitenkin yhteisen tekemisen 
jäädessä yhä vähemmälle, joutuu hallitus ostamaan 
palveluja ulkopuolelta, joiden avulla takaamme alueen 
laadun, kunnon, turvallisuuden ja toimivuuden. Tämä  
näyttää olevan ajan henki ja tähän hallituksen on  
reagoitava.    

Rakentaminen Herttoniemen siirtolapuutarhassa on aina 
puhuttanut jäseniä. Hallitus on panostanut rakentamisen 
neuvontaan ja lupamenettelyyn. Paineet rakentamisen oh-
jeistukseen tulevat Helsingin kaupungin suunnasta, jonka 
ohjeet on otettava huomioon myös meillä. Tässä uudessa 
Herneessä onkin luettavissa rakentamisesta uusinta oh-
jeistusta. Pyydänkin kaikkia innokkaita rakentajia tutustu-
maan aiheeseen. On hienoa, että korjataan, rakennetaan 
ja uudistetaan ja näin kohennetaan koko alueen ilmettä. 

Haluan toivottaa kaikille Herttonomeille oikein mukavaa 
kesää. 

Kari Ämmälä

puheenjohtaja
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Suomen kesä, vaikkakin lyhyt ja vähäluminen, ei välttämättä ole 
silti huonosatoinen. Pitkä, monen kuukauden mittainen kasvu-
kausi on aivan mahdollinen, ja samalta kasvupaikalta voi saada 
useamman sadon. Tämä koskee varsinkin salaatin kasvatusta, 
jota saa pidennettyä pitkälle syksyyn.

Herttoniemen leveysasteilla on nykyään usein vain osan 
talvea vakituinen lumipeite, ja se saattaa tulla melko myö-
hään. Muulloin maanpinta on paljas, vaikka rikkaruohot 
tietysti rehottavat lumentuloon asti. Muuttuneita ilmasto-
olosuhteita voisi hyödyntää nykyistä paremmin ja jatkaa 
kasvukautta sopivilla apuvälineillä. Lisäaikaa antavat 
esimerkiksi hallaharsot, nylonverkot sekä kasvatuslavat ja 
-kaapit. Sopivia lajeja valitsemalla salaattia voi kasvattaa 
talven tuloon asti. Joinakin vuosina se on tarkoittanut 
vasta joulukuuta.

Sitkeä salaatti

Salaatti viihtyy melko vaatimattomissa, osin varjoisissakin 
paikoissa, eivätkä kaikki lajit pelästy edes pientä pakkas-
ta. Maan laadun suhteen se ei ole ronkeli vaikka pitääkin 
eniten kalkitusta multamaasta. Kastelua se kaipaa melko 
säännöllisesti, koska muuten sen lehdet nuutuvat helposti. 
Salaattipenkin maanpinnan voi peittää jollain katteella, 
joka vähentää haihtumista ja kastelun tarvetta. Tähän 
tarkoitukseen sopivat läpinäkyvä muovi, joka pitää pinnan 
kosteana muttei päästä rikkaruohoja läpi, samoin kuin 
musta mansikkakangas. Katteena käytetty ruohonleikkuu-
jäte myös ravitsee maata, joten se on ekologisin näistä 
vaihtoehdoista.

Varaslähtö ruukkutaimilla

Salaattituotannon saa keväällä nopeimmin vauhtiin, kun 
istuttaa avomaalle kaupan ruukkusalaattien juurakoita. 
Parhaiten tähän käyvät luomusalaatit, jotka on kasvatettu 
riittävän isoissa ruukuissa ja kunnon mullassa. Yhdestä 
ruukusta saa yleensä jakamalla useampia taimia. Niihin 
kannattaa (salaatin syömisen jälkeen) jättää jokunen 
lehti, niin kasvuun lähtö on varmempaa.

Kylvä kaiken kesää

Ensimmäiset itse kylvetyt salaatit kannattaa panna käyn-
tiin mahdollisimman varhain keväällä, jotta satokaudesta 
saa pitkän. Helpointa on kylvää siemenet joko riviin tai 
hajakylvönä pieniin purkkeihin ja istuttaa aina kerralla 
tarvittava määrä tarpeeksi isoja harvennustaimia lopul-
liselle kasvupaikalleen. “Taimivarastosta” voi sitten ottaa 
uusia taimia ja täyttää niillä penkkiin tulleita aukkoja 
heti, kun valmiit salaatit ovat menneet parempiin suihin. 

Salaattia pöytään keväästä syksyyn
Nopeakasvuisten lajikkeiden kylvö kannattaa myös uusia 
muutaman viikon välein. Näin samalta kasvupaikalta voi 
korjata satoa usean kerran, ja taimien välit voi hyödyntää 
nopeilla välikasveilla kuten retiisillä.

Ihanteellinen taimien kasvatuspaikka on pieni tiiviskanti-
nen kylmälava, kunhan siemeniä ei kylvetä niin kylmään 
multaan, että ne mätänevät. Lavassa viihtyvät muidenkin 
vihannesten taimet. Näin kasvua voi aikaistaa. Myös kylvö 
suoraan avomaalle hallaharson alle nopeuttaa itämistä ja 
kasvuun lähtöä. Sisällä ruukkuun kylvetyt taimet kasva-
vat herkästi liian hennoiksi tai eivät idä ollenkaan, jos 
lämpötila liian korkea. Sopiva itämislämpötila on 16–22 
astetta ja ihanteellinen kasvatuslämpö 15–25 astetta. 
Yli 25 asteessa monet lajikkeet eivät idä lainkaan. Lavaa 
kannattaa tuulettaa kuumana päivänä.

Jotkut endiivi- ja sikurityyppiset salaattikasvit voi kylvää 
vasta juhannuksen aikoihin, koska ne menestyvät pa-
remmin kukkimatta lyhyen päivän valossa ja lämpimässä 
maassa. Niiden sadonkorjuun voi ajoittaa kauden lop-
puun.

Salaatti on ilo silmälle ja kielelle. Taimipenkin punavihreä 
väri-ilottelu muodostuu erivärisistä lehti- ja keräsalaateis-
ta.

Muista harvennus

Salaatin taimet kannattaa harventaa, jotta ne kasvaisivat 
toivotulla tavalla eivätkä alkaisi kehittää kukkavartta. Toki 
salaattia voi syödä parisenttisinä harvennuslehtinäkin, 
mutta tiukassa rivissä se ei mahdu tekemään ruusuketta, 
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kerästä puhumattakaan. Todellisen rapeutensa salaatti 
saavuttaa kuitenkin vasta täysimittaisena. Pienet harven-
nuslehdet voivat olla syötäväksi liian pehmeitä ja nahkei-
ta. Lehtisalaatin ruusuke tarvitsee noin 15–20 cm tilaa, 
kerän muodostavat side- ja jäävuori- ym. salaatit 20–30 
cm.

Valitse omat suosikkisi

Monet tarhurit tyytyvät perinteisiin, hyväksi havaittuihin 
lehtisalaatin lajikkeisiin. Nykyään valikoimat ovat kuitenkin 
niin laajoja ja monipuolisia, että olisi sääli olla kokeile-
matta jotain uutta.

Myös lehtisalaatista on tarjolla koristeellisia sortteja, 
kuten tammenlehtisalaattia, jota on sekä vaaleanvih-
reää että punalehtistä. Parhaimmillaan se on kuivuutta 
kestävä ja helppohoitoinen eikä kuki helposti. Lehtiä voi 
korjata koko kesän vaikka yksitellen niin kauan, kuin ne 
ovat rapeita, vaikka salaatin varsi alkaisi jo venyä pituut-
ta. Kaunis lehtisalaatti on myös punainen kiharalehtinen 
‘Lollo Rossa’.

Keräsalaateilla on omat kannattajansa. Kerät voivat olla 
joko pehmeitä tai rapeita, ja ne korjataan kerralla (eikä 
lehti kerrallaan, kuten lehtisalaatit). Keräsalaatin kasvuai-
ka on lehtisalaattia pidempi, mutta niin on myös rapeiden 
lajikkeiden säilyvyys esimerkiksi jääkaapissa. Jäävuo-
risalaatti on tunnetuin rapean keräsalaatin lajike, josta 
on olemassa myös koristeellisempia, erivärisiä versioita. 
Side- eli roomansalaatti on saanut nimensä sitomisesta, 
jolla ennen varmistettiin, että salaatti tekee kerän eikä 
pelkkää kukkavartta. Nykyiset lajikkeet tekevät löyhän 
kerän sitomattakin.

Hyväksi havaittuja lajeja ja lajikkeita

– tammenlehtisalaatit ‘Salad Bowl’ ja ‘Red Salad Bowl’

– kähärälehtinen punertava lehtisalaatti ‘Lollo Rossa’

– rapea keräsalaatti ‘Great Lakes’

– rapea keräsalaatti ‘Saladin’

– villirukola

– salaattisikuri ‘Palla Rossa’

– kähäräendiivi eli friseesalaatti ‘Wallonne’

Salaatinkasvattajan kalenteri

Alkukesään:

– nopeita lehtisalaatteja, joista voi syödä makupaloina 
myös isommat harvennuslehdet 

Keskikesään:

– pehmeä- ja rapeakeräisiä keräsalaatteja sekä sidesa-
laattia

Loppukesään ja pitkälle syksyyn:

– rukolaa (eli sinappikaalia), frisee- ja endiivisalaatteja 
sekä punaista salaattisikuria

Syyssalaatit kylvetään vasta juhannuksen tienoilla. Ne 
kasvavat pitkälle syksyyn hallaharson alla, kunnes peitty-
vät lumeen – niitä ei pieni pakkanen tai nopeasti sulava 
lumi välttämättä edes haittaa.

– lisää salaatintaimia voi istuttaa loppukesästä puutarhan 
tyhjeneviin tiloihin, esimerkiksi sipulipenkkiin sadonkor-
juun jälkeen

Koko vuodeksi:

– rukolaa ja vihanneskrassia kasvamaan ruukkuun tai 
lautaselle

Erikoisuutta arvostaville ja kokeilijoille:

– mehevä, C-vitamiinipitoinen vihannesportulakka

– pehmeälehtinen itsestään leviävä salaattikleitonia

– vesikrassi ruukkuun, altaisiin ja niiden reunoille

Salaatin parhaat kaverit

Jotkut kasvit viihtyvät paremmin keskenään kuin toiset. 
Kylvä näitä salaatin kanssa samaan penkkiin:

– porkkana

– retiisi 

– kurkku

Salaattitarha on silmänilo

Amerikkalainen insinööri Mel Bartholomew on kehittänyt 
ruutuviljelymenetelmän, jossa rivikylvön asemesta taimia 
kylvetään ja istutetaan vakiokokoisiin ruutuihin vain oman 
käytön mukainen määrä. Tässä ruutuviljelyssä ruudut ovat 
kooltaan 30 x 30 cm. Yhteen ruutuun istutetaan kasvien 
koon mukainen vaihteleva määrä eri vihanneksia, esimer-
kiksi 1 kaali tai 4 salaatintainta. Ruutuja voi olla kunkin 
omaan käyttöön perustuva määrä.
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Ruutuviljely sopii mainiosti pieneen puutarhaan, johon 
halutaan vähän sitä ja tätä, muttei mitään metrikaupalla. 
Salaatinkasvatuksessa ruuduista saa koristeellisia, kun 
valitsee erilaisia lajikkeita, joista riittää iloa koko kesäksi.

Kasvatus kohopenkisssä nopeuttaa kasvua, ja taimia voi 
suojata ei-toivotulta “lentoliikenteeltä” nylonverkolla.

Ruudun kokoa voi tietysti kasvattaa tähän tarkoitukseen 
vaikka noin 40 x 40 cm:n kokoon, jossa hyödynnetään 
salaattilajikkeiden eripituisia kasvuaikoja ja -kausia. Kun 
ruudut ovat reilumman kokoisia, niiden välissä ja reunois-
sa voi kasvattaa muutakin, kuten välikasveina nopeakas-
vuisia erivärisiä retiisejä ja reunassa kaunista lehtisalaat-
tia tai yrttiä.

Salaattipenkkiin tulee syönnin tahdissa tyhjiä koloja, 
joihin istutetaan tarpeen mukaan aina uusia taimia. Kun 
salaatit alkavat olla täysimittaisia ja tarvitsevat enemmän 
tilaa, on retiisit jo syöty pois tieltä rivien välistä. 

Ruudun reunaan voi istuttaa matalaa kääpiösametti-
kukkaa, joka tarvitsee esikasvatusta. Yrttikasvina senkin 
terälehdet sopivat salaatteihin. Reunaan käyvät muutkin 
matalat kesäkukat ja esimerkiksi persilja tai kirveli.

Kaikkien salaattien taimet voi ensin kylvää friseesalaa-
tin ruutuun, joka on muuten tyhjä juhannukseen asti, ja 
siirtää ne sitten omille paikoilleen.

Salaatinsyöjän tarjoiluniksejä

1. Hanki edullinen parinkympin salaattilinko ja linkoa 
kaikki tarjoiltavat salaatit. Salaatin luonne muuttuu olen-
naisesti, kun se ei maistu vedeltä. 

2.Kaikki luomusalaatit kannattaa ensin pestä vedessä, 
johon on lisätty loraus viinietikkaa. Etikka tekee selvää 
jälkeä mahdollisista ötököistä. 

3. Endiivityyppisillä salaateilla kuten punaisella salaat-
tisikurilla ja friseesalaatilla on usein voimakas ja hiukan 
kitkeräkin maku. Se kuitenkin pehmenee, kun salaatin 
lehdet pesee ensin kuumassa vedessä  ja huuhtelee sit-
ten kylmässä sekä lopuksi vielä linkoaa salaattilingossa.

Teksti ja kuvat Anna-Maija Gruber

Salaateista löytyy nykyään jos jonkunlaista koristeellista 
sorttia. Tämä on vanha perinnesalaatti Red Deer Tongue 
eli “kauriinkieli”. 
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Tuija Jakonen valittiin syyskokouksessa tämän vuoden 
alussa toimintansa aloittaneeseen hallitukseen. Tuija 
toimi hallituksen sihteerinä jo vuonna 2008. Nyt hänen 
vastuulleen kuuluvat varaukset, alueemme eri tapahtu-
mat ja muut talkootyöt. 10 vuotta herttonomina ollut 
Tuija tietää millaisia tapahtumia on ollut vuosien saa-
tossa. Saamme varmasti uusia ajatuksia, ettei toimita 
vaan vanhojen kaavojen mukaan.

Miten Sinusta tuli  
Herttonomi?

Kun olin lapsi, ystäväni mum-
mulla oli Marjaniemessä siirtola-
puutarha-mökki, jossa usein 
vierailin. Haaveilin jo silloin, että  
itselläni olisi joskus saman- 
lainen ikioma ”leikkimökki”.  
Puutarhakärpänen puri minua teininä. Serkkuni kanssa 
hoivailimme ensin huonekasveja kerrostalokotiemme 
ikkunalaudoilla sekä yrttejä ja kukkia parvekkeillamme ja 
sitten hankimme yhdessä kaupungin viljelypalstan. 

Myöhemmin asuessani niin omakotitalossa kuin rivitalos-
sakin istutin kukkia ja tein kasvimaan, mutta puutarhahar-
rastukselle ei oikein riittänyt puhtia neljän lapsen, koko-
päivätyön ja toisen harrastukseni – opiskelun – ohessa. 
Lapsuuden haave siirtolapuutarhamökistä kuitenkin kyti 
yhä. 

Muutettuamme kerrostaloon Herttoniemenrantaan aloin 
tehdä ”pyhiinvaellusretkiä” Herttoniemen siirtolapuutar-
haan. Tein säästösopimuksen pankin kanssa ja kun laina 
oli sovittuna, vein ilmoitustaulullemme osto-ilmoituksen. 
Samana iltana eräs mökistään luopuva vanha herra soitti 
ja teimme kaupat samalla viikolla. 

Minusta tuli Herttonomi kesäkuussa 2006, vain kaksi 
päivää ennen kuin sain todistuksen työn ohessa suoritta-
mastani restonomin tutkinnosta. Näin mökistä tuli vähän 
vahingossa valmistujaislahja itselleni.

Kuinka hyvin tunnet alueemme?

Tänä kesänä minulle tulee täyteen pyöreät kymmenen 
vuotta Herttonomina. Monen konkarin mielestä olen edel-
leen uusi mökkiläinen. Mielestäni tunnen alueen kohta-
laisen hyvin. Pyrin aina osallistumaan yhdistyksen koko-

uksiin ja infoihin sekä yhteisiin juhliinkin, jos vain olen 
paikan päällä. Joskus saan itsestäni irti myös reippautta 
osallistua talkoisiin. Riihellä perheemme on viettänyt 
ylioppilasjuhlat, rippijuhlat sekä omat viisikymppiseni.

Kesällä käytän kaiken liikenevän aikani omalla pihalla 
touhuamisella – tai puutarhakeinussa kirjan kanssa loju-
misella - joskus en meinaa malttaa edes kauppaan läh-
teä. Keväisin ja syksyisin tulee kierreltyä alueella enem-
män, silloin ei keskikesän vehreyskään peitä näkymiä 
pihoille. Lähinaapureiden kanssa tulee juteltua aitojen 
yli kesällä päivittäin - ja joskus lasillisella istuskellen - ja 
monen muun Herttonomin kanssa olen hyvänpäiväntuttu. 

Nyt kun olet uudelleen hallituksessa niin mitkä asiat 
Sinua erityisesti kiinnostavat?

Puutarhaharrastus ei enää riittänyt tyydyttämään into-
himoani ja tilaisuuden tullessa pari vuotta sitten päätin 
ryhtyä ammattilaiseksi: valmistuin puutarhuriksi joulu-
kuussa 2015 Hämeen ammatti-instituutista Lepaalta. Mi-
nua kiinnostavat siis erityisesti puutarhanhoitoon liittyvät 
asiat. Siirtolapuutarhayhdistyksen hallituksessa tämä voisi 
vaikkapa tarkoittaa kaupunkiviljelyn tukemista esimer-
kiksi yhteistyöllä eri instanssien kanssa. Ja Herttonomeja 
rohkaisen jakamaan kanssani kokemuksia kaikenlaisten 
kasvien kasvattamisesta alueellamme.

Toinen sydäntäni lähellä oleva asia on jätehuolto. Miten 
voisimme vähentää jätteen määrää ja kierrättää sen, 
mitä ei voi estää? Yritän ostaa kaupasta mahdollisimman 
vähän pakattua tavaraa. Ja ne pakkaukset, joita en voi 
välttää kantamasta mökille, puristan ja tallon mahdolli-
simman liiskaksi ennen molokkiin työntämistä.

Kompostoinnin erinomaisuudesta jaksan myös aina 
puhua. Siitä lähtien, kun hankin edellisessä kompostien 
yhteystilauksessamme ison umpinaisen kompostin, olen 
kompostoinut omalla palstallani puutarha- ja huussijät-
teen lisäksi myös kaikki ruoantähteet. Eihän ole mitään 
järkeä viedä maatuvaa jätettä roskisalueelle, josta se 
epäekologisesti ja kalliilla kuljetetaan pois ja sen jälkeen 
ostaa kaupasta pussimultaa, kun sitä voi tehdä itse. 

Viime keväänä päätin myös, etten vie enää risuja jätealu-
eellemme. Kun arboristi oli käynyt leikkaamassa omppu-
puuni, aloin rakentamaan risuaitaa: laitan säännöllisin vä-
limatkoin halutulle leveydelle kaksi tukevaa risua pystyyn 
ja tungen väleihin pitkin kesää kaikki risut, joita en viitsi 
pilkkoa tai hakettaa pieneksi kompostia ilmastoimaan tai 
istutusten katteeksi.

Tuija uudessa tehtävässä 

jatkuu seuraavalla sivulla
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Kaija hallituksen sihteeriksi 
Lähetä nyt lehden välityksellä terveisesi 
Herttonomeille!

Meillä on erittäin kaunis ja ainutlaatuinen alue, jonka 
historiasta Kulosaaren kartanon tupakkapeltoina mielel-
läni kerron vierailleni ja jota haluan heille ylpeänä esitel-
lä. Siirtolapuutarhathan ovat yleisiltä alueiltaan vapaita 
puistoalueita kaikille kaupunkilaisille. 

Toivon, että vaikka oma palsta onkin ikioma keidas, jonne 
on ihana sulkeutua nauttimaan omasta rauhastaan, 
jaksaisimme suhtautua myönteisesti alueella liikkuviin 
ulkopuolisiin ja järjestäisimme myös kaikille avoimia 
tapahtumia. Se luonnollisesti edesauttaa alueen ulkopuo-
lisia suhtautumaan myönteisesti meihin. 

Järvenrantatontit ruuhka-Suomen ulkopuolella metsän 
keskellä ovat ihan eri juttu, meillä sen sijaan on paratiisi 
keskellä kaupunkia. Ja vaikka se onkin ikioma paratiisim-
me, se on todellakin keskellä kaupunkia. Kaupunki elää 
äänineen, valoineen ja hajuineen ympärillämme ja me 
elämme yhdessä kaupungin kanssa. 

Kaija Kumpukallio, aktiivisesti talkoita muutaman  
vuoden vetänyt herttonomi tekee nyt töitä hallituk-
sessa. Kaija on varmasti valmis antamaan nykyiselle 
talkoovastaavalle Tuija Jakoselle erilaisia vinkejä siitä 
miten talkoot saadaan parhaiten sujumaan. 

1. Miten Sinusta Kaija  
tuli Herttonomi? 
Eräänä sunnuntaiaamuna luin  
Hesarin ilmoitussivuja ja huomasin,  
että Hertsikassa oli siirtolapuutarha- 
mökki myynnissä. Otin saman tien  
yhteyttä välittäjään, joka esitteli  
mökin minulle. Tarjosin sen mitä  
pyydettiin, sain mökin ja seuraavana aamuna soitinkin 
sitten pankkiin ja kysyin, että mitäs nyt tehdään.

2. Kuinka hyvin tunnet alueemme? 
Hävettää sanoa, että en ole vielä ehtinyt kirjastoon enkä 
linturetkelle. Mutta muuten alue, sen tapahtumat ja monet 
mökkiläiset ovat tulleet tutuiksi 10 vuodessa. 

3. Nyt kun olet uudelleen hallituksessa niin mitkä asiat 
Sinua erityisesti kiinnostavat? 
Hallitustyön paperiasiat. Edellinen sihteeri Pirjo on tehnyt 
hyvää työtä, paperit ovat selkeitä ja järjestyksessä. Yritän 
toimia samalla tavalla niin, että seuraajan on hyvä ottaa 
pesti vastaan. Hallitusväkeä pitää mielestäni kierrät-
tää niin, että moni saa siitä kokemusta ja voi samalla 
tutustua alueeseemme uudesta näkövinkkelistä. Yritän 
vaikuttaa hallitustyöhön niin, että hallituspesti koettaisiin 
mahdolliseksi ja jopa houkuttelevaksi myös nuoren työs-
säkäyvän herttonomin kannalta. 

4. Lähetä nyt lehden välityksellä terveisesi Herttono-
meille! 
Mukavaa kesää kaikille! Pidetään myönteistä ja kannusta-
vaa ilmapiiriä yllä tässä pienessä kyläyhteisössämme.
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Kesävisa

Heikki Kasanen, 
Herttoniemen siirtolapuutarhan monitoimimies

Hei Hessu -huudahduksen kuulet 
varmasti joka kerta kun liikut puutarhas-
samme. Sinähän olet kätevä käsistäsi ja 
korjaat pikkuviat ihan kädenkäänteessä. 
Sinut näkee aina joku työkalu kädessäsi, 
on se sitten saha, jakoavain, vasara tai 
laudanpätkä. 

Miten sinusta tuli aikanaan mökkiläinen?
Tuttavani osti mökin Hertsikasta vuonna-91 ja kutsui mi-
nut kylään. Istahdin keinuun ja kysyin onko näitä mökkejä 
myynnissä. Asia eteni varsin nopeasti ja niinpä olin jo 
parin viikon päästä mökin omistaja!

Harrastat urheilua, kerro siitä mitä kaikkea se pitää 
sisällään ja miten olet siinä menestynyt.
Pienestä pitäen olen harrastanut urheilua. Painonnostosta 
tuli minun lajini. Olin 12-vuotias kun kävin ensi kerran 
kilpailemassa.  Tähän mennessä  olen kilpaillut kaikkiaan 
287 kertaa nuorten ja miesten sarjoissa ja mitaleita on 
tullut jatkuvasti. Nyt olen jo veteraani sarjassa ja mitaleita 
tulee edelleen, 2015 EM-kisoissa tuli hopeaa. Tänä vuon-
na osallistun SM ja EM-kisoihin.

Urheilun myötä olet varmaan paljon myös matkustellut. 
Missä kaikkialla olet käynyt?
Urheilun myötä Puolassa, Saksassa, Venäjällä, Cyproksel-

la, Englannissa, Tšekkoslovakiassa, Unkarissa, Bulgariassa 
ja kaikissa pohjoismaissa. SM-kisat ovat tänä vuonna 
huhtikuussa ja seuraava ulkomaanreissu suuntautuu 
Azerbaidzhaniin.

Mitä kaikkea kasvatat puutarhassasi?  
Onko Sinulla paljon kukkia?
Puutarhassani kasvaa mm. salaattia, viinirypäleitä, sipulia, 
kurkkua, vadelmia ja tilaa on myös rikkakasveille.

Mikä Sinusta on parasta Herttoniemen siirtola- 
puutarhassa?
Tämä on lähellä ja on erittäin viihtyisä. Olen kasvanut 
lapsuuteni maalla ja tämä on ikään kuin paluuta siihen. 
Pikku puuhastelu on terapiaa, ei uskoisi että olemme 
keskellä Helsinkiä.

Ehditkö yhtään istahtaa ja nauttia kesästä?
Luovuin puutarhakeinustani  kun naapuri kysyi mitä sinä 
sillä teet, kun Sinua ei koskaan siinä näe. Luovutin keinun 
petankkikentälle. Nyt kun ikää tulee, olen alkanut arvos-
tamaan ja antamaan itselleni aikaa. Aamut ovat parhaita, 
linnut laulavat ja olen itse levännyt. Tietenkin on mukava 
istahtaa ja juoda kahvit kivojen ystävien seurassa.

Hyvää kesää kaikille
Hessu

1. Minä vuonna siirtolapuutarhatoiminta alkoi Suomessa? 1916 1930 1934

2. Mikä on Herttoniemen nimikkokukka? ruusu orvokki pioni

3. Montako erinimistä tietä/polkua Herttoniemen siirtolapuutarhassa on? 7  9 10 

Vastaajan tiedot:

nimi:                                                                        

mökin nro:                                      puh. numero:

Täytä tämä visailu, leikkaa irti ja palauta vastauksesi 15.6. mennessä huoltorakennuksen postilaatikkoon. Voit myös 
kirjoittaa vastauksesi ja yhteystietosi erilliselle paperille ja palauttaa sen huoltorakennuksen postilaatikkoon.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 5 puutarhanhoitopakettia.



12

Kymppipalkinnon lahjoitti kelloseppä Bo Nordqvist 
vuonna 1995 yhdistykselle. Hallituksen tehtäväksi tuli 
vuosittain valita alueeltamme henkilö tai pariskunta 
joka on hoitanut tonttinsa hyvin ja lisäksi osallistunut 
aktiivisesti alueemme toimintaan. 

Kaija on erittäin aktiivinen, hän on ollut hallituksessa ja 
parin lepovuoden jälkeen tuli valituksi uudelleen. Hän 
on vetänyt kesän talkoohommia ja yrittänyt parhaansa 
mukaan saada meidät herttonomit ymmärtämään että 
alueellamme on syytä talkoovoimin huolehtia esim. Riihen 
ympäristön, riihikentän, huoltorakennuksen ympäristön ja 
leikkikentän siisteydestä. Ja muitakin työkohteita riittää. 
Jos joudumme teettämään työt ulkopuolisilla ,merkitsee 
se heti uusia kustannuksia meille mökkiläisille.

Miltä tuntui Kaija kun sait kymppipalkinnon?
Mukavalta, olin iloisesti yllättynyt. Olin viedä ”pojan” sau-
naankin, mutta luovuin ajatuksesta. Pokaali on niin hieno.

Olet tehnyt mökilläsi remonttia, joko se on valmis?
Itse asiassa ison mökkiremontin sijasta teinkin pienen 
varastomökin. Mutta mökkiäkin pitää rempata, vähän ker-
rallaan. Kolme ikkunaa olen jo kunnostanut, tänä keväänä 
jatkan. Intoa ja taitoa haen työväenopiston kursseilta 
muutaman muun herttonomin kanssa.

Onko istutusten määrä lisääntynyt?
Kyllä on. Sipulikukkia laitan joka syksy lisää ja jaan 
perennoja. Väriloistoa saa niin helposti. Erityisen iloinen 
olen etupihan tulikellukkarivistä ja runsaasti jakautuvista 
palloesikoista.

Asutko koko kesän mökissäsi?
Asun niin lähellä, että toukokuun ja syyskuun töihinlähdöt 
teen kaupunkiasunnolta. Mutta heti kun lämpenee, asun 
mökillä satoi tai paistoi.

Kymppipalkinto 
Helsingin petankkiliiga järjestää vuosittain ns. firmaliiga-
kilpailun. Herttoniemen SPY:n joukkue on ollut kilpailussa 
vuosittain mukana.  

Kilpailuun osallistui tänä vuonna 24 3-hengen joukkuetta. 
Voiton otti Herttoniemen Spy:n joukkue. Heittäjinä Pekka 
Stark, Pekka Ojajärvi ja Walter Gruber. Yhtenä peli-iltana 
Walterin sijaisena heitti Anna-Maija Gruber.

Roopen ruukku
        on Helsingin siirtolapuutarhojen välinen  
 petankkikilpailu jota on käyty vuodesta
       2002 lähtien. Voittajia ovat olleet Tali, Pakila, 
 Klaukkalanpuisto, Marjaniemi ja Herttoniemi 
 on pitänyt pokaalia hallussaan viimeiset neljä 
 vuotta. Saa nähdä miten  käy tänä kesänä!

Roosan ruukku
        Naiset ovat myös aloittaneet oman petankki-
 kilpailunsa pari vuotta sitten.
        Voittajia ovat olleet Klaukkalanpuisto ja Pakila.   
 Herttoniemestä on myös ollut joukkue 
 kilpailemassa.  Tänä vuonna kilpaillaan 
 kesäkuussa Pakilassa 

Aluejärjestön kisat
         Järjestetään vuorotellen eri puutarhassa. 
 Tänä kesänä järjestelyistä vastaa Pakilan 
 siirtolapuutarha. Toivottavasti Herttoniemestä 
 saadaan kisoihin runsaasti osanottajia. 
 Henkilö jota urheilu kiinnostaa, voisi aloittaa 
 joukkueiden keräämiseen ja pistää ”treenit” 
 käyntiin.

Kilpailutoimintaa 
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Multaa ja lannoitteita on myynnissä huoltorakennuksel-
la. Mullanmyyntiä hoitaa Jari Poutanen klo 14–15

Multa ja lannoitteet

P
Mikäli Sinulta puuttuu HSPY:n 
pysäköintilupa niin 
ota yhteyttä:

Ritva Heikkiläinen
040 551 4021 
Kielopolku 109

Pysäköintilupa

1.5. 
8.5. 
22.5.
29.5.
12.6. 
19.6. 

Kirjasto
Kirjasto sijaitsee Kanervapolulla vanhassa vesitornissa

Se on avoinna kesä–elokuussa  
lauantaisin klo 15.00–16.00. 

Jos haluat lahjoittaa kirjoja, ota ensin yhteyttä  
puh. 040 410 5065.

Sirkka Etzell

   Petankki

Voit tulla pelaamaan petankkia huoltorakennuksen takana 
olevalle kentälle 1.5–30.9.
- sunnuntaisin klo 11.00–13.00
- tiistaisin ja torstaisin klo 18.00–20.00

Omia kuulia et heti tarvitse, koska niitä on yhdistyksellä.
Tervetuloa mukaan Kivenpyörittäjien mukavaan joukkoon.

   Pienoisgolf

Puutarhassamme on 16 reikäinen pienoisgolfrata. 
Karttta radasta on huoltorakennuksen ilmoitustaululla.
Välineitä on jonkin verran huoltorakennuksessa.

   Frisbeegolf (Liitokiekko)

Yhdistys on asentanut muutaman korin huoltorakennuk-
sen viereiseen kalliomaastoon. Kiekot löytyvät huoltora-
kennuksesta.

   Kroketti

Huoltorakennuksesta löytyy krokettiportteja, mailoja ym. 
tarvikkeita

   Tikanheitto

Tikkatauluja ja tikkoja on huoltorakennuksella.

   Mölkky

Pelivälineet löytyvät huoltorakennuksesta.

Kaikki huoltorakennuksesta käyttöön otetut pelivä-
lineet on ehdottomasti palautettava omille paikoilleen. 
Mitään ei saa jättää lojumaan ulos.

Tervetuloa pelaamaan

Haittakasvien kitkentätalkoot 

Myyntipäivät ovat:

10.7. 
24.7. 
31.7.
7.8.
21.8. 
 

Jättipalsamin ja rikkapalsamin kitkentätalkoot pidetään:  
ke 29.6.2016  klo 17.30–20.30 
ti 2.7.2016   klo 17.30–20.30
ke 7.9.2016  klo 17.30–20.30
Rikkapalsami on jättipalsamin sukulainen, ei niin aggres-
siivinen leviäjä, mutta huolestuttavasti lisääntynyt Sau-
nalahden tuntumassa.

Kohteena on edelleen Saunalahden rannat, siirtolapuu-
tarhan itäreunan oja ja ulkoilutien ympäristö, pohjoisreu-
nan kallio ja jos voimia ja aikaa riittää, myös siirtolapuu-
tarhan rinneniitty.

Puutarhasta karanneet piiskut sekä tattaret pitäisi joskus 
ottaa kohteeksi. Jättitatar on vaan täysin mahdoton hävit-
tää niin pienellä porukalla kuin meitä on. Sama melkein 
piiskujen kanssa.

Toivottavasti näihin talkoisiin saadaan jatkossa lisää 
Herttonomeja.

Lisätietoja 

Sirkka Tuorila, Pioonitie 164

4.9.
18.9.
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Vuosikokouksessa käytiin vilkasta keskustelua rakennus-
luvista. Ilmeni, että on epäselvyyttä mihin toimenpiteisiin 
lupia pitää hakea. Samoin ilmeni, että myös luvatonta 
rakentamista alueella tapahtuu. 

Helsingin kaupunki valvoo kaikkea rakentamista alueel-
laan. Herttoniemen siirtolapuutarhan osalta olemme on-
nistuneet saamaan tämän valvontaoikeuden yhdistyksen 
hallitukselle tonttien osalta. Yhdistyksen oma rakentami-
nen vaatii edelleen luvan kaupungin rakennusvalvonnalta.

Tonteilla tapahtuva rakentaminen vaatii siis luvan yhdis-
tyksen hallitukselta. Tämä menettely on meille kaikille 
joustavampi ja halvempi. Jotta tämä oikeus säilytetään, ei 
luvatonta rakentamista voida sallia.

Mihin kaikkeen lupia toivotaan haettavan ja mitä se 
maksaa:

Rakennuslupa  170 €

- Mökin purkaminen ja uuden rakentaminen

Toimenpidelupa 50 €

- Julkisivulaudoituksen, kattomateriaalin tai ikkunoiden   
 uusiminen.

- Varaston, leikkimökin, kasvihuoneen, grillikatoksen tai   
 katetun terassin rakentaminen.

Rakentaminen siirtolapuutarhassa
Toimenpideilmoitus 20 €

- Kattamattoman terassin,  pesukatoksen, grillin, näkö  
 suoja- tai istutussäleikön rakentaminen.

- Lipputangon pystyttäminen

Toimenpideilmoitus, ei maksua

- Isommat korjaustyöt kuten talon maalaaminen samaan  
 väriin

- Koneella tehtävät maanrakennustyöt

- Tontilla tehtävät työt, jotka aiheuttavat ääntä, tapahtuvat  
 rajojen lähellä tai muuttavat rakennusten ulkoasua.

Lupaa ei tarvita rakennusten ja rakenteiden korjaamiseen 
ja kunnostamiseen, rakennuksen sisällä tehtäviin kunnos-
tus- ja muutostöihin sekä normaaliin puutarhanhoitoon ja 
näitä toivotaan tehtävän koko ajan kaikilla tonteilla.

Lupahakemus tehdään oheisella kaavakkeella ja toimitet-
tavan yhdistyksen postilaatikkoon. 

Lupamenettelystä tarkemmin yhdistyksen kotisivuilla ja 
ed. vuoden Herne-lehdessä. 

Lisätietoa: 
rakennusvastaava Matti Heino 044-9867600



15

Herttoniemen Siirtolapuutarhayhdistys ry.    

Hakijan tiedot

Palstan osoite ja mökin numero

 
Hakijan nimi     Hakijan puhelinnumero

 

Toimenpide *)

Päiväys ja allekirjoitus

Rakennustoimikunta

 

Tarkastukset

HSPY:n hallitus
 
Tiedoksi             Hyväksyntä

 
*)  Mökin tyyppipiirustus        170 €  
*)  Muu rakennuslupa 50 €

Toimenpideilmoitus/Rakennuslupahakemus
Hakemus toimitetaan huoltorakennuksen  
postilaatikkoon.
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Aluejärjestön kisat 2.8.2015 
Herttoniemen siirtolapuutarhassa

Jokakesäiset kisat pidetään vuorotellen jokaisessa 
puutarhassa. Herttoniemen vuoro olisi ollut jo kesällä 
2014 jolloin vietimme 80-vuotisjuhliamme ja saimme 
siirrettyä kesäkisat vuodella eteenpäin.  Kisalajit ovat 
olleet kutakuinkin samat vuodesta toiseen: lasten viestit, 
kuulakikka, tikanheitto, mölkky, petankki, kroketti, puhe 
ja lausunta. Lisäksi järjestävä puutarha huolehtii kahvi- 

ja ruokatarjonnasta. Kolme parasta kilpailijaa tai joukku-
etta palkitaan mitaleilla ja suosionosoituksilla.

Puutarhoissamme taitaa kaikissa olla vähän kilpailuhen-
kisiä lapsia ja nuoria, koska osanottajia viestijuoksuihin 
oli melko vähän. Toivottavasti tilanne jo tämän kesän 
kisoihin Pakilassa korjaantuu. 

 Koulu loppui toukokuussa, 
 on minulla mahtava fiilis päässä. Sinä päivänä    
 minä Hertsikan mökille muutin. Jippii, minä 
 huusin. Pakkasin mukaan vaatteet, dvd:t ja kirjat.   
 Varmuudeksi otin mukaan myös villa sukat. 
 Nyt ei haittaa satoiko vaiko paistoi, kolme viikkoa   
 satoi.
 Kömmin minä portaita ylös, en viitsinyt edes mennä   
 ulos. Ikkunasta katsoin sadepisaroita, minun teki jo   
 mieli grillimakkaroita.
 Vihdoin aurinko paistoi ja naapurin koiratkin grilli   
 makkaran tuoksut haistoi.
 Lotta Jylhä (7v)

Asta Korppi – hänkin herttonomi – voitti puhekilpailun.

Kuulakikka on laji 
jossa on monta 
osa-aluetta. Hertto-
niemen osanottajat 
Ismo Hietanen, Jari 
ja Samppa Lehto 
pokkasivat hopea-
mitalin. Pakilan jouk-
kue sai kultaa ja 
Klaukkalanpuisto 
pronssia.

Kuulakikan henkilö-
kohtaisen kilpailun 
voitti Herttonomi Ismo 
Hietanen, Pakilan 
Markus Kumpuoja 
hopeaa ja Petri 
Miikkola Klaukkalan-
puistosta pronssia.

Sisarukset Leena ja Liisa 
paistoivat herkullisia 
lettuja kisakansalle. 
Taikinaa kului ämpäril-
linen Pannun yhdistys 
sai 80-vuotisjuhlissa 
lahjaksi ja se on tosi 
hyödyllinen kesän eri 
tilaisuuksissa.

Kisapäivä valkeni lämpimänä ja aurinkoisena. Kisailijoi-
ta ja kannustajia kertyi riihikentälle pikkuhiljaa. Pj. Kari 
Ämmälä toivotti eri puutarhoista saapuneet kisavieraat ja 
Herttonomit lämpimästi tervetulleiksi sekä reipasta ja reh-
tiä urheilumieltä. ”Tärkeintä ei ole voitto vaan rehti kilpa”.

Herttoniemen 7-vuotias siirtola-
puutarhuri Lotta Jylhä esitti äitinsä 
Eevan kanssa kilpailurunon, jolla 
hän sai ensimmäisen palkinnon 
kisojen lausuntasarjassa.
Kuvassa etualalla kilpailun 
tuomari Soile Rusanen 
 
 Mitä teen, kun kesällä sataa 
 ja menossa on jo  kolmas 
 viikko?
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Petankki on hertto-
nomien suosituin laji. 
Niinpä voitto tuli 
herttonomeille. Heittä-
mässä olivat Pekka 
Stark, Walter Gruber 
ja Samppa Lehto.  
Hopean otti Vallilan 
joukkue ja pronssin 
sai Klaukkalanpuisto.

Mölkyssä saimme 
hopeaa, joukkueessa 
heittivät Paula Paana-
nen, Salme Pesonen 
ja Pekka Ojajärvi. 
Voiton vei Oulunkylä 
ja pronssin nappasi 
Ruskeasuo.

Alle 15 vuotiaitten 
sarjaan saatiin joukkue 
kasaan kun pyydettiin 
kaverit avuksi.

Onnistunut juoksu toi 
Talin tytöille mitalit 
kaulaan.

Lasten ja nuorten viestit 
kuuluvat kisaohjelmaan. 
Tali kunnostautui niissä 
erinomaisesti. Muista 
puutarhoista jäimme 
kaipaamaan nuorta 
väkeä.

 
Kroketti on tarkka peli. Marjaniemi vei kisassa voiton.

Tiukan pelin jälkeen 
on hienoa nousta 
palkintopallille. 
Marjaniemen seurana 
hopeajoukkue Kumpu-
lasta ja pronssijoukkue 
Talista.

 
Palkintojenjaossa 
avustivat Selma ja
Aila Koskela. 

Kuvat: Anu Häyrinen



18

Kesäjuhlat mielessä? Vuokraa juhlapaikaksi Riihi!

Yhdistyksemme omistama Riihi on tarjonnut ainut-
laatuisen miljöön Herttonomien kesäjuhlin jo yli 80 
vuotta. Riihen historia on kuitenkin alkanut jo paljon 
aikaisemmin: Kulosaaren kartanon isäntä rakennutti 
sen 1750-luvulla kartanon pelloilla viljellyn tupakan  
kuivausta varten. Yli 250-vuotias puurakennus on 
Helsingissä harvinaisuus ja se onkin kaupungin- 
museon suojeluksessa.

Herttonomien yhteisten tapahtumien ja juhlien lisäksi 
Riihelle mahtuisi nykyistä enemmän toimintaa: miksi 
et viettäisi tänä kesänä omia juhliasi Riihellä? Käy-
tössäsi on 144 m2:n kokoinen tila, pöytiä ja tuoleja 
riittää noin 60–70 henkilölle ja ne voi järjestää halua-
mallaan tavalla. 

Viime vuonna remontoidussa keittiössä onnistuu myös 
tarjoilujen kokkaus: keittiössä on hellan ja uunin lisäksi 
mm. kahvinkeittimet sekä astiastoa. Säilytykseen on jää-
kaappipakastimen lisäksi kaksi isoa kylmiötä. Musiikkia 
varten löytyy äänentoistolaitteistoa - ja ennen kaikkea: 
Riihellähän on myös diskopallo!

Riihelle on viime lokakuussa kunnostettu huoltotie Kivi-
nokan puolelta, eli pitopalvelut ja muut tavarantoimittajat 
sekä taksit pääsevät tuomaan lastinsa nyt helposti perille 
asti. 

Riihen käyttö- ja turvallisuusehdot löytyvät nettisivuiltam-
me ja sinne päivitetään pitkin kesää myös Riihen varaus-
tilannetta.

 http://www.herttoniemenspy.fi/yhdistys/riihi/
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Riihi

Riihen käyttöehdot

• Tilaa ei saa luovuttaa edelleen.
• Riihen vuokrauksen vuorokausi alkaa klo 12 ja  
 päättyy seuraavana päivänä klo 12.
• Astiat ovat käytössäsi. Tuo itse kaikki muu kuten kahvit, teet,  
 sokerit, maidot, suodatinpaperit, lautasliinat, kertakäyttöastiat,  
 kakkupaperit, leivinpaperit, foliot, kelmut ym. 
• WC:t ovat erillisessä huoltorakennuksessa.
• Vuokraaja sitoutuu huolehtimaan tilan ja ympäristön sekä  
 wc-tilojen siivouksesta. Siivousvälineet ovat riihen varasto 
 huoneessa. 
• Vuokraaja vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä tilan  
 käytöstä saattaa aiheutua.
• Vuokraaja valvoo grillin käyttöä sekä huolehtii grillin  
 sammutuksesta.
• Mikäli on tarpeen ajaa auto riihelle, siitä on sovittava varauksen  
 yhteydessä. Pääsääntöisesti autot jätetään pysäköintialueelle,  
 mutta on huomioitava, että pysäköintitilaa on erittäin vähän.
• Äänentoistolaitteita on lainattavissa erikseen sovittaessa.
• Liputus on mahdollista erikseen sovittaessa.

Turvallisuus

• Avaa hätäpoistumistiet (2 ovea, joiden päällä hätätiemerkki)  
 ja sulje ne lähtiessäsi.
• Huolehdi että hätäteiden edessä ei ole tilaisuuden  
 aikana mitään.
• Vie paloletku riihen nurkalle.
• Kynttilöiden polttamista ei suositella. Jos niitä poltetaan,  
 on niitä valvottava huolella.
• Tupakointi riihellä ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
• Valvo grillin käyttöä ja huolehdi sen sammutuksesta.
• Tarkista lähtiessäsi, että keittimien sähköjohdot on  
 irrotettu seinästä.
• Tarkista lähtiessäsi että keittiön ovi on suljettu.
• Varmista että kaikki ovet ovat lukossa.
• Älä jätä mitään arvokasta säilöön riihelle.

Loppusiivous

• Pyyhi riihen kaikki pöydät ja siivoa lattia.
• Laita käyttämäsi astiat takaisin paikoilleen.
• Laita käytetyt liinat yhteen kassiin. Emäntä pesee ne.
• Pese keittiön lattia ja tiskit.
• Tyhjennä jääkaappi omista ruokatarvikkeistasi.
• Lajittele ja vie roskat. Sekajäte, pahvi, paperi, lasi,  
 metalli erikseen.
• Huolehdi myös riihen ympäristön siisteydestä.
• Siivoa vessat käytön jälkeen ja lukitse ovet.

Mikäli riihi tai wc-tilat jätetään kokonaan tai osittain siivoamatta, 
perii yhdistys siivoamisesta 40 € maksun. 

Varaaminen

 Varauksia hoitaa:
 Tuija Jakonen, mökki 172, puh. 045 632 8502,  
 e-mail tuija.jakonen@elisanet.fi. 
 
 Riihen voi myös varata palauttamalla riihen käyttösopimus  
 huoltorakennuksella olevaan yhdistyksen postilaatikkoon. 

 Riihen käyttökorvaus:
 arkipäivisin    60 € / vrk
 pe–la–su  125 € / vrk

 Maksa varauksesi ennen sen alkamista yhdistyksen  
 pankkitilille:  
 FI05 1279 3000 5156 56
 
 Kirjoita viestikenttään: 
 “Riihen maksu, mökki xx” (xx=mökkisi numero).

 Riihen emäntä neuvoo käytännön asioissa: 
 Eeva Jylhä, mökki 92, puh. 040 717 8066, 
 e-mail eeva_jylha@hotmail.com

Yhdistys vuokraa hallussaan olevaa 144 m2 suuruista riihirakennusta jäsenilleen ja heidän perheilleen. 
Tietoa riihen historiasta löytyy www.herttoniemenspy.fi >>> Historiikki-sivulta ladattavasta tiedostosta.

Haluan vuokrata HSPY:n riihen käyttööni ja samalla sitoudun noudattamaan riihen käytöstä annettuja ohjeita

Päivämäärä   Aika   Tilaisuuden nimi

Maksu   €

Nimi    Mökki  Puhelin/kännykkä   e-mail

Allekirjoitus
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satoa vuodelta 2015kuva

Petankkikausi käynnistyi  Herttoniemessä 
jo toukokuussa.  Vielä oli pukeuduttava 
lämpimästi!

Puotilan kesäteatteri esiintyi elojuhlissa. Näytelmä 
Liisa ihmemaassa hauskutti niin lapsia 

kuin aikuisiakin

Jo perinteinen laulelmailta täytti 
Riihen heinäkuisena lauantai-iltana.

Tate Ketterer ja Sirpa Juvonen 
esiintyivät laulelmaillassa.

Riihellä pelattiin muutaman kerran kesän 
aikana bingoa. Kake hoiti bingopallojen 
pyörityksen varmasti ja rauhallisesti

Alueen lapset kerääntyivät innolla seuraamaan 
mitä kaikkea Liisalle tapahtuu ihmemaassa.
Naurua riitti ja olihan esityksessä toki hieman 
jännitystäkin.
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Tuomas Lehto voitti elojuhlissa  
pidetyn hattukilpailun hauskalla 
kanahatulla.

Etanat vaivaavat puutarhaamme. 
Marja-Leena Inkinen 
pyrkii niistä eroon oikein urakalla. 
Kesän 2015 
saalis oli 
peräti 6421 
kappaletta.
Kaikkiaan 
keräyskilpailun 
lopputulos 
oli yli 11 000 
kotiloa.

Omat kesäkisat saivat Herttonomit 
innostumaan. Lapsille perinteinen 

kolmiottelu ja aikuisille tikanheittoa, 
maastogolfia, mölkkyä ja petankkia

Petankki–cup on käynnissä.  Paula Paananen 
ja Pekka Ojajärvi ottavat mittaa toisistaan 

satoa vuodelta 2015kuva

Lasten piirustuskilpailu toi mukavasti hienoja 
töitä. Kuvissa vain osa mukaan saaduista
piirustuksista.

Helsingin kaupunki lahjoitti Herttoniemeen viisi 
Sinikka luumupuuta. Puut istutettiin ns. uusille 
tonteille. Tusinan verran herttonomeja osallistui 
istutustalkoisiin
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Jätehuolto

Jokainen jäsen osallistuu Herttoniemen siirtolapuutarhan 
jätehuoltokustannuksiin maksamalla jätehuoltomaksun.  
Siirtolapuutarhassa on erinomaiset mahdollisuudet 
harjoittaa järkevää jätehuoltoa, joka pitää kustannukset 
alhaalla. Lajittelemalla jätteet ja laittamalla ne oikeaan 
paikkaan säästämme huomattavia summia.  Jätehuolto-
kustannuksemme ovat tällä hetkellä melkoiset,  
14 560,00€ joten pyritään yhdessä alentamaan kustan-
nuksia, se on kaikki kotiinpäin. Pakkaa jätteet mahdolli-
simman hyvin niin säiliöt eivät täyty niin nopeasti. 

Talousjäte
Yhdistykselle hankittiin syksyllä 2011 maanalaiset Molok-
jätesäiliöt. Säiliöitä on kolme: sekajätteelle, paperille ja 
kartongille. Säiliöiden tilavuus on hieman suurempi kuin 
aiempien säiliöiden tilavuus yhteensä. Säiliöt pidetään 
suljettuna talven ajan ja avataan keväällä.

Molokeihin saa toimittaa tavallista arkielämässä syntyvää 
talousjätettä.  Isot esineet kuten huonekalut, patjat jne. 
eivät kuulu talousjätteeseen eikä niitä saa jättää Molokien 
viereen. Jätefirma käy noutamassa ne erikseen ja laskut-
taa siitä.  - Kierrätyspiste kannattaisikin perustaa jonnekin 
muualle! 

Sekajäte on jätettä, jota ei voi hyödyntää.  Sekajätettä 
ovat muun muassa kertakäyttövaipat, posliini, pölyimu-
ripussit, alumiinipinnoitetut muovit kuten kahvipaketit ja 
sipsipussit. Sekajätteeseen ei saa laittaa ongelmajätettä 
kuten akkuja, ei myöskään sähkölaitteita. Ei puutarha- 
eikä rakennusjätettä.  Puutarhajäte kompostoidaan omal-
la tontilla ja jokaisen tulee miettiä mitä muuta voi laittaa 
kompostiin: hedelmien, perunoiden ja kananmunien 
kuoret, kahvinporot ym.  

Kartonkikeräykseen saa laittaa 
• kartonkiset nestepakkaukset; esim. maito- ja  
 mehutölkit, myös alumiinivuoratut 
• kuivien tuotteiden kartonki-, pahvi- ja paperipak-
 kaukset, esim. muro- ja keksipakkaukset, sokeri-   
 ja jauhopussit, leivoslaatikot ja munakennot,   
 juomien kartonkiset monipakkaukset,  
 esim. sixpackit 
• pizzalaatikot, myös hieman rasvaiset 
• WC- ym. paperihylsyt 
• muovipinnoitetut käärepaperit, 
 esim. kopiopaperin kääreet 
• kaikki paperikassit 
• aaltopahvilaatikot 
• kaikki laatikot on hajoitettava

Huuhtaise likaiset nestepakkaukset ja valuta ne kuiviksi. 
Litistä pakkaukset ja pakkaa ne sisäkkäin. Niittejä,  
paperiliittimiä tai pakkausteippejä ei tarvitse poistaa.

Kartonkikeräykseen EI SAA LAITTAA
• likaisia ja huuhtelemattomia pakkauksia 
• muovikasseja ja -rasioita 
• styroksia 
• runsaasti painoväriä ja teippiä sisältäviä 
 pinnoitettuja lahjapapereita 

Paperinkeräykseen SAA LAITTAA
• sanoma- ja aikakauslehdet 
• mainosposti, esitteet ja muut vastaavat 
 painotuotteet 
• puhelin- ja tuoteluettelot 
• pehmeäkantiset kirjat 
• kopiopaperit ja tulosteet, värilliset ja värittömät 
• valkoiset piirustus ja lehtiöpaperit 
• valkoisesta paperista tehdyt paperikassit 
• kirjekuoret (myös ikkunalliset)  

Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa. 
Kaiken materiaalin tulee olla puhdasta ja kuivaa 
Keräyspaperia ei saa laittaa sekajätteeseen.

Paperinkeräykseen EI SAA LAITTAA
• märät tai likaiset paperit 
• pahvit tai kartongit 
• ruskeat paperit tai paperikassit 
• muovit 
• alumiini- tai vahapaperit 

Puutarhajäte
Yhdistys suosittaa, että jokaisella palstalla olisi vähintään 
yksi oma kompostori, jossa kompostoidaan kaikki puu-
tarhajäte (rikkaruohot, lehdet, naatit, leikkuujäte jne.).  
Puutarhajätettä ei missään tapauksessa saa toimittaa 
jätelaatikoihin. Yhdistyksen kompostointialueelle voi toi-
mittaa sellaista puutarhajätettä, joita ei voi itse 
kompostoida. Laita jäte kuitenkin oikeaan paikkaan!  
Jos jätteet sekoittuvat, niistä tulee kallista kaatopaikkajä-
tettä.  Isommat rungot suositellaan poltettaviksi mökkien 
puuhelloissa ja kamiinoissa. Roskien poltto ulkona ei ole 
kaupungin järjestyssäännön mukaan sallittua.   
• Haketettava puutarhajäte eli risut (halkaisijaltaan   
 alle 20 cm paksut risut, oksat, havut ja yksittäiset   
 puut) sijoitetaan kompostointialueella erikseen.   
 Kaikki karkeampi puutarhajäte haketetaan ennen   
 kompostoimista. 
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• Vaikeasti haketettava puutarhajäte (orapihlaja ym.)  
 sijoitetaan omaan paikkaan.
• Risuton puutarhajäte (lehdet, ruoho, naatit jne.)   
 sijoitetaan erikseen. Se viedään alueeltamme   
 suoraan kompostoitavaksi.  
• Omenat on pidettävä erillään muusta puutarhajät  
 teestä. Niitä varten tulee syksyllä omenalava.
• Multaiset juuret, juurakot ja kannot sekä multa ja   
 muut ylijäämämaa-ainekset eivät käy puutarhajät  
 teen ja risujen keräykseen.  Juurakot sijoitetaan   
 erilliseen yhdistyksen osoittamaan paikkaan. 

Lasi ja metalli
Alueella on lasin ja pienmetallin keräysastiat.

Jätelavat
Alueelle tulee keväisin jätelavoja, joille voi toimittaa 
sellaista kaatopaikalle tarkoitettua romua (metalliromua 
yms.), jota ei saa laittaa talousjätelaatikoihin ja joka EI 
ole ongelmajätettä.  Yhdistyksen jätelavoille tai niiden 
viereen ei saa tuoda jääkaappeja, pakastimia, televisioita, 
maaleja, neonputkia, painekyllästettyä puuta ym. sähkö-
laitteita ja ongelmajätettä. Jätettä ei saa jättää jätelavojen 
viereen. 

Kirpputorit ja kierrätys
Kierrätystä on harrastettu innokkaasti jätelavojen aikaan 
sekä aktiivisten Herttonomien järjestämillä kirpputoreilla.

Muualle toimitettava jätteet:
• Vaatteet: Lähin kierrätyspiste on K-supermarket   
 Hertassa, Hiihtäjäntie 2 A, 00810 HKI 
• Vaarallinen jäte eli ongelmajäte:
 Käytetyt kodinkoneet toimitetaan kodinkone- 
 liikkeiden keräyspisteisiin. Pieni ongelmajäte 
 (kuten maalit, lakat ja neonputket) tulee toimittaa   
 esimerkiksi lähimpään keräyspisteeseen: 
 Laivalahdenkatu 1 A 00810 HKI Shell Herttoniemi. 
 Myös Sortti-asemat vastaanottavat ongelmajätettä.  

 Lääkkeet yms. toimitetaan apteekkeihin. 
 Ongelmajätettä keräävät autot kiertävät Helsingin   
 alueella erikseen ilmoitettavien aikataulujen 
 mukaan.

Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa:
• energiansäästölamput ja muut loisteputket 
• elohopeakuumemittarit ja käyttämättä jääneet 
 lääkkeet 
• romuakut, jäteöljyt, öljynsuodattimet ja 
 muut öljyiset jätteet 
• liuottimet kuten tärpätti, tinneri, asetoni ja 
 liuotinpitoiset pesuaineet    
• kovettumattomat maalit, liimat ja lakat sekä 
 puunsuoja- ja kyllästysaineet 
• aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee, kyljessä 
 kemikaalien vaarallisuusmerkintä)  
• painekyllästetty puu 
• emäksiset pesu- ja puhdistusaineet 
• torjunta- ja desinfiointiaineet 
• voimakkaat hapot kuten rikkihappo 
• halonisammuttimet, kaasupullot ja 
 muut painepakkaukset   

Rakennusjäte, sähkölaitteet
Esimerkiksi Sortti-asemat ja Munkinmäen jäteasema.  
Sortti-asemille voi tuoda maksutta myös sähkölaitteita, 
vaarallisia jätteitä, metallia, kartonkia, pahvia, paperia, 
lasia ja kuution verran painekyllästettyä puuta. Lisäksi 
asemilla vastaanotetaan maksua vastaan puutarhajätettä, 
puujätettä, energiajätettä ja sekajätettä. Painekyllästetty 
puu ja asbesti ovat ongelmajätettä. Asbesti vain Ämmäs-
suolle.

Isojen esineiden noutopalvelu, Noutosortti. Palvelun voi 
tilata HSY:n jätehuollon asiakaspalvelusta.

Lähteet ja lisätietoa:  
http://www.hsy.fi/jatehuolto/Sivut/default.aspx



Hyvää kesää kaikille Herttonomeille!


