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Oksien haketus Vallilan siirtolapuutarhassa
Aloitamme oksien haketuksen uudella oksasilppurillamme. Ideana on, että kaikki eivät tuo
oksiaan ja risujaan samanaikaisesti silputtaviksi, vaan puutarhan eri alueiden viljelijät
tuovat ne eri päivinä erikseen ilmoitettaviin paikkoihin.
Tätä varten jaamme puutarhan tontit neljään lohkoon A–D oheisen kuvan mukaisesti:

Tonttien sijoittelu lohkoihin on kuvattu myös numeroittain taulukoituna seuraavalla sivulla.
Lohkot on muodostettu siten, että niissä on suunnilleen yhtä monta tonttia ja että niistä
olisi kohtuullisen lyhyt etäisyys haketuspaikalle.
Jotta jakaisimme väistämättömän melutaakan tasaisemmin, haketamme oksat
useammassa eri paikassa (katso karttaa):
1. Puolikuun kohdalla oleva nurmikenttä
2. Yleisen varaston pohjoispääty
3. ”Sakun kulma” tonttien 25 ja 29 välissä
4. Ekokäymälän takana
Tutustu seuraavalla sivulla oleviin ohjeisiin ja aikataulutukseen, niin voit tuoda omat
oksasi ja risusi oikeaan aikaan oikeaan paikkaan!
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Yleisiä ohjeita:
• Tuo mieluiten ja mahdollisuuksien mukaan vain tuoreita oksia ja risuja,
puumateriaalia.
• Älä tuo haurasta, sitkeää tai höttöistä materiaalia, kuten kuivia vadelman versoja.
Ne tukkivat ja jumittavat hakettimen!
• Myöskään köynnökset ja juurakot eivät sovi haketukseen.
• Nyrkkisääntönä: jos materiaalin saa helposti rikottua käsin tai jos se on kovin
sitkeää, se ei ole sopivaa yhdistyksen hakettimeen. Riko materiaali itse ja vie se
omaan kompostiisi tai pensaittesi alle.
• Oksat saavat olla enintään 8 cm paksuja. Tarjoa paksumpia oksia vaikkapa
naapurille kamiinassa poltettaviksi.
• Sahaa 3 cm paksummat sivuoksat erilleen rungosta, ennen kuin tuot ne
haketukseen.
• Älä tuki kulkuväyliä oksillasi.
• Aseta oksat tyvi samaan suuntaan kuin ne, jotka ovat jo paikalla.
Lohkot
Katso oman tonttisi lohko seuraavasta taulukosta:
Tontit
1 – 20
21 – 36
37 – 39
40 – 56
57 – 67
68 – 76
77 – 93
94 – 106

Lohko
B
A
D
B
C
D
A
C

Tontit
Lohko
107 – 117 D
118 – 123 A
124 – 133 D
134 – 143 C
146 – 154 C
155 – 164 D
165 – 168 A
169 – 174 B

Aikataulu haketuksille loppukaudella 2022

Varmista vielä viimeisin tilanne verkkosivuilta ennen kuin tuot
omat oksasi!
Lohko
B, C
A, D

Oksien tuonti
22.9. – 23.9.
29.9. – 30.9.

Paikka
4 (Ekovessan takana)
2 (Varasto)

Pyritään pitämään kiinni näistä lohkoista ja niille varatuista ajoista. Jos on pakottava syy
(matka, sairaus yms.), niin voit tuoda oksiasi haketukseen muinakin aikoina.
Haketus tapahtuu yleensä kunkin tuontiajan jälkeen seuraavana päivänä, ja sen
suorittavat tehtävään nimetyt talkoolaiset. Hake käytetään pääasiassa puutarhamme
yleisille alueille, mutta sitä saa myös noutaa omaan käyttöön haketuspaikalta.

