Kuopion kaupungin teknisen lautakunnan päätös 4.11.1998 § 487
RYHMÄPUUTARHA-ALUEIDEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Ryhmäpuutarha-alueelle ovat yhdistyksen ja puutarhakylän asukkaiden vieraat tervetulleita.
Alueella oleskeltaessa on noudatettava seuraavia järjestyssääntöjä sekä palstan
vuokrasopimuksen määräyksiä ja ohjeita.
1§

Sivullisten asiaton liikkuminen ja oleskelu ryhmäpuutarha-alueella ja palstoilla on kielletty.
Alueella oleskelevien ja työskentelevien on noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja. Häiriönteko
alueella on kielletty.
2§

Yleisiä istutuksia ja nurmikoita ei saa tallata eikä turmella.
3§

Koirien ja muiden kotieläinten pitäminen irrallaan on kielletty. Myös mattojen ja eläinten pesu
ja uittaminen yhdistyksen hallinnassa olevalla rannalla on kielletty.
4§

Vuokraajan on huolehdittava, että palstat ja niitä rajoittavat osat teitä, polkuja ja viheralueita
pysyvät puhtaina roskista ja rikkaruohoista. Pensasaidat on pidettävä siisteinä ja leikattuina
kaupungin viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Talousjätteet on kompostoitava kunkin
vuokralaisen omalla tontillaan. Jätteet, joita ei voi käyttää kompostissa, on vietävä vain niitä
varten osoitettuihin kokoamispaikkoihin. Kaikessa jätteen käsittelyssä on noudatettava
kaupungin ja yhdistyksen johtokunnan antamia ohjeita.
5§

Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on kielletty huolto-, sairas- ja invalidiajoa lukuun ottamatta.
Autojen pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatuilla pysäköintialueilla. Autojen pesu alueella
on kielletty. Tavara- ja tarvikekuormia ei saa jättää yleisille käytäville ja alueille.
6§

Kaikenlainen äänekäs ja häiritsevä esiintyminen, kovaäänisten ja muiden äänentoistolaitteiden voimakastehoinen käyttö alueella on ehdottomasti kielletty klo 22.00 - 7.00 välisenä
aikana. Myös muuna aikana on vältettävä aiheuttamasta häiriötä naapuripalstojen vuokraajille.
Yhdistyksen juhla- ja tiedotustoiminnassa käytettäviä kovaäänislaitteita varten on hankittava
poliisilaitoksen lupa.
7§

Alueen vartiotoimintaan on jokainen palstan vuokraaja tai hänen edustajansa velvollinen
osallistumaan johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti.
8§

Hoito-, jäsen-, ym. yhdistyksen määräämät maksut on annettujen määräysten mukaan
suoritettava määräpäivään mennessä.
9§

Ryhmäpuutarhapalstan vuokraajan tulee olla Kuopiossa vakituisesti asuva henkilö.
Mikäli palstan vuokraaja muuttaa pois Kuopiosta, vuokraaja on velvollinen muuttovuotta
seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä luopumaan palstan vuokraoikeudesta.
Ryhmäpuutarhayhdistyksen johtokunta voi perustellusta hakemuksesta myöntää enintään
kahden vuoden pidennyksen tähän määräaikaan.
10§

Henkilö joka rikkoo näitä järjestyssääntöjä vastaan on velvollinen maksamaan yhdistyksen
johtokunnan määrittelemän korvauksen aiheuttamastaan vahingosta.
11§

Alueen sisäisen järjestyksen ylläpidosta vastaa yhdistyksen johtokunta.

