Marjaniemen siirtolapuutarha ry

Marjaniemen siirtolapuutarha-alueen järjestyssäännöt
1§
Yleistä
Marjaniemen siirtolapuutarhan alue sijaitsee Helsingin Vartiokylän kaupunginosassa,
osoitteessa Virvakuja 6, 00930 Helsinki. Tärkeä kulttuurihistoriallinen siirtolapuutarha-alue
on yleinen puistoalue ja hieno luonto- ja retkikohde.
Alueella noudatetaan oheisten järjestyssääntöjen lisäksi Järjestyslakia,
Ympäristönsuojelulakia sekä muita soveltuvia lakeja ja viranomaismääräyksiä.
Lisäksi puutarha- ja viljelyspalstojen vuokralaisten on noudatettava Helsingin kaupungin
Kaupunkiympäristön toimialan ja helsinkiläisten siirtolapuutarhayhdistysten yhdessä
antamia Helsingin siirtolapuutarha-alueita koskevia Siirtolapuutarhojen yhteisiä
pelisääntöjä samoin kuin Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan ja muiden
asianomaisten viranomaisten sekä Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n antamia
Marjaniemen siirtolapuutarha-aluetta koskevia muita ohjeita ja määräyksiä, kuten
Marjaniemen siirtolapuutarhan rakentamistapaohjetta.
2§
Siirtolapuutarhan alue on avoinna kaikille 1.5.–31.7. kello 7–22 ja 1.8.–30.9. kello 7–21.
Muina aikoina portit pidetään suljettuina.
3§
Sivullisten liikkuminen ja oleskelu puutarha- ja viljelypalstoilla on kielletty. Palstat kuuluvat
kotirauhan piiriin.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet voivat perustellusta syystä liikkua puutarha- ja
viljelypalstoilla. Asiasta on etukäteen kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle.
Puutarhapalstojen välisiä välikäytäviä ei saa käyttää kulkuteinä. Välikäytäviä ei saa kattaa
tai peittää rakenteilla, eikä niille saa tilapäisestikään varastoida mitään.
4§
Yhteisten alueiden istutuksia, rakennelmia ja rakennuksia hoidetaan yhdistyksen
hallituksen määräämällä tavalla eikä niitä saa vahingoittaa.
5§
Koirat ja kissat on alueella pidettävä kytkettynä tai omalla puutarha- tai viljelyspalstalla
aidalla suljetulla alueella. Lemmikkien ulosteet on välittömästi kerättävä pois alueelta.
Kissojen pääsy lasten leikkipaikaksi varatuille alueille on ehdottomasti estettävä.
Tämän pykälän kappaleet 1-2 koskevat soveltuvin osin myös muita lemmikkieläimiä.

6§
Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on sallittu vain, jos kysymyksessä on huolto-, hälytys- tai
invalidiajo. Tavaran vienti palstalle moottoriajoneuvolla on sallittu vain, jos kuljetettavaa
tavaraa on enemmän kuin yhdistyksen järjestämään yhteen kuljetusrattaaseen kerralla
mahtuu.
Suurin sallittu ajonopeus on 10 km tunnissa.
Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatuilla pysäköintialueilla ja
niissä merkityillä paikoilla. Pysäköintilupakorttina on käytettävä yhdistyksen antamaa
Mökkikorttia, yksi kutakin mökkikuntaa kohden. Kortti on sijoitettava ajoneuvon sisälle
siten, että se näkyy ulos tuulilasin kautta. Alueella suorittaa pysäköinninvalvontaa
Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta.
Moottoriajoneuvojen pesu ja huolto on alueella kielletty.
Alueella pyöräiltäessä on noudatettava nopeusrajoitusta 10 km tunnissa ja varovaisuutta
jalankulkijoita kohtaan.
7§
Puutarha- ja viljelypalstojen vuokralaisten on huolehdittava siitä, että puutarha- ja
viljelypalstat ja niitä rajoittavat tienosat sekä välikäytävät pysyvät puhtaina roskista ja
rikkaruohoista.
Aidan viereen käytävän puolelle ei tule istuttaa mitään kasvillisuutta. Kasvillisuudesta
vapaana pidettävä alue alkaa 30 senttimetriä leveän aidan alusta-alueen jälkeen. Alustaalue mitataan aidan keskikohdasta käytävälle päin. Aidan alusta-alue tulee pitää puhtaana
rikkaruohoista.
Palstoilla syntyvä puutarhajäte tulee pääsääntöisesti kompostoida palstalla
asianmukaisesti yleisiä kompostointiohjeita noudattaen. Jätteet, joita ei käytetä
kompostissa, on vietävä ja lajiteltava niitä varten osoitettuihin keräilyastioihin. Jätteiden
käsittelyssä on noudatettava lisäksi jätelakia sekä Helsingin kaupungin ja yhdistyksen
hallituksen antamia ohjeita.
Jäte- ja pesuvesien johtaminen ojiin tai Mustapuroon on ehdottomasti kielletty. Luonnon
hulevesien (sade ja lumen sulamisvedet) johtaminen ojiin tai Mustapuroon on sallittu.
Avotulen, roskien, jätteiden tai lehtien polttaminen on ehdottomasti kielletty. Tarkemmat
tiedot Helsingin kaupungin järjestyssäännöt 17§.
Puun tai muun kiinteän polttoaineen polttamisesta tulisijoissa ei saa aiheutua kohtuutonta
haittaa naapureille tai lähiympäristölle.
Mökissä on oltava toimiva palovaroitin.
8§
Puutarha- ja viljelypalstoilta ei saa viedä pois multaa, savea, soraa, hiekkaa tai muita maaaineksia eikä kiviä ilman yhdistyksen hallituksen lupaa.

9§
Puutarhapalstalla on oltava toimiva portti.
Mökissä on oltava palstan/mökin numero mökkiin kiinnitettynä siten, että se näkyy portille.
Jokaisella mökillä on oltava postilaatikko, johon yhdistyksen posti voidaan jakaa
turvallisesti, palstan porttiin kiinnitettynä tai sen viereen sijoitettuna.
Alueella ei saa pitää kylpytynnyreitä tai siirrettäviä uima-altaita eikä rakentaa kiinteitä
uima-altaita tai kylpytynnyreitä. Pienille lapsille tarkoitetut pienet siirrettävät altaat, joiden
vesimäärä ei ylitä 150 litraa, ovat sallittuja.
10 §
Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla
vastaavalla tavalla häiritsee naapureita tai ympäristöä.
Äänekäs ja häiritsevä työskentely sekä äänekkäiden koneiden ja muiden laitteiden käyttö
alueella on kielletty kello 21.00 – 8.00 välisenä aikana ja ajalla 1.6. – 31.8. myös
viikonloppuisin lauantaista kello 18.00 maanantaiaamuun kello 8.00 asti sekä muutoinkin
järjestyslain (612/2003) tarkoittamalla tavalla.
Ampuma- ja ilma-aseilla ja muilla ampumiseen soveltuvilla laitteilla ja esineillä ampuminen
alueella on kielletty. Poikkeuksen tähän muodostaa yhdistyksen luvalla ja metsästyslain
mukaisesti tapahtuva jäniseläinten metsästys jousiaseella.
11 §
Puutarha- ja viljelypalstojen vuokralaisten on valvottava, että heidän vieraansa sekä
heidän toimeksiannostaan alueella työskentelevät myös noudattavat näitä
järjestyssääntöjä.
12 §
Näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvovat yhdistyksen hallitus ja toimikunnat oman
toimialansa mukaisesti ja yhdistyksen isännöitsijä sekä hallituksen erikseen määräämät
henkilöt.
13 §
Henkilö, joka rikkoo näitä järjestyssääntöjä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa
vahingon. Jos rikkoja on Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n jäsen, voidaan hänelle edellä
mainitun lisäksi antaa huomautus tai kirjallinen varoitus tai viime kädessä hänet voidaan
erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Marjaniemen siirtolapuutarha ry
Hallitus

Vahvistettu Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n syyskokouksessa 26.9.2021

