Päivärannan siirtolapuutarhan järjestyssäännöt
Siirtolapuutarha-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 siirtolapuutarha-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 antamien ohjeiden mukaan. Talousjätteet on kompostoitava kunkin vuokralaisen
omalla tontilla. Jätteet, joita ei voi käyttää kompostissa, on vietävä vain niitä varten osoitettuihin
kokoamispaikkoihin. Kaikessa jätteen käsittelyssä on noudatettava kaupungin ja yhdistyksen
hallituksen 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§
Kovaäänisten puutarhakoneiden, työkalujen ja laitteiden käyttö on sallittu ma - pe klo 8 - 20, la
– su ja arkipyhinä klo 9 -19. Yleisesti on vältettävä aiheuttamasta häiriötä naapuripalstojen
vuokraajille.
7§
Hoito-, jäsen-, ym. yhdistyksen määräämät maksut on annettujen määräysten mukaan
suoritettava määräpäivään mennessä.
8§
Siirtolapuutarhapalstan vuokraajan tulee olla Kuopiossa tai Siilinjärvellä vakituisesti asuva
henkilö.
Mikäli palstan vuokraaja muuttaa pois Kuopiosta tai Siilinjärveltä, vuokraaja on velvollinen
muuttovuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä luopumaan palstan
vuokraoikeudesta. Siirtolapuutarhayhdistyksen hallitus voi perustellusta hakemuksesta
myöntää enintään kahden vuoden pidennyksen tähän määräaikaan.

9§
Palstaa on käytettävä puutarhana, ei kuitenkaan kauppapuutarhana.
10§
Palstalle istutettavat kasvustot on sijoitettava niin, etteivät ne tuota naapureille ja kulkuteille
haittaa ja vahinkoa.
11§
Puutarhajätteiden poltto ja avotulen teko on palstalla kielletty
12§
Palstan saa aidata enintään 1,2 m korkealla lauta-aidalla tai 1,8 m korkealla pensasaidalla.
Puuaidan tulee olla ruskea, valkoinen tai vihreä.
13§
Puutarhamajaa saa käyttää loma-asuntona siten, että siinä saa asua yhtäjaksoisesti huhtikuun
15. päivän ja lokakuun 31. päivän välisen ajan.
14§
Kaikkien luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty koko puutarha-alueella.
15§
Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttö on pidettävä ehdottomassa minimissä.
Mahdollisimman paljon on käytettävä biologisia kasvinsuojelu- ja tuholaistorjunta-aineita.
16§
Palstalta ei saa luvatta viedä pois maata, eikä kasvavia puita kaataa.

