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KULOSAAREN KARTANOALUEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1. Kulosaaren kartanoalueen tarkoituksena on tarjota Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n 

jäsenyhdistysten jäsenille mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen ulkona 

luonnossa. 

Tämän vuoksi on jokaisen aluetta käyttävän jäsenen tunnettava seuraavat ohjeet ja 

määräykset sekä noudattaa niitä. 

 

Näissä säännöissä ja ohjeissa käytetään Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:stä 

nimitystä yhteisjärjestö. 

 

2. Kulosaaren kartanoalue käsittää kartanon ja sille kuuluvat rakennukset, sen 

puiston, venesatama-alueen, maja-alueen urheilukenttineen ja viljelypalsta-alueen. 

 

3. Venepaikoista, majoista ja viljelypalstoista tehdään erilliset sopimukset niitä 

koskevien määräysten ja sääntöjen mukaan. 

 

4. Alueella on noudatettava järjestystä, siisteyttä ja hyviä tapoja. 

 

a) Moottoriajoneuvojen käytön suhteen on noudatettava liikennemerkkejä 

ja alueen vahtimestarin antamia ohjeita. Tarpeeton ajo on kielletty. 

Liikunta- ja toimintarajoitteisten matkapalveluajot ja todellinen 

huoltoajo on sallittu noudattaen tarpeellista varovaisuutta. 

 

Moottoriajoneuvot on pysäköitävä niille varatuille paikoille. Maastoajo 

moottorikelkoilla tai muilla moottoriajoneuvoilla on kaikkina vuoden 

aikoina kielletty. 

 

b) Asiaton oleskelu venelaitureilla sekä niiden käyttäminen uima- ja 

kalastuspaikkoina on kielletty. 

 

c) Kaupustelu, mainostaminen ja kaikenlainen rahapeli on ulkoalueella 

kielletty. 

 

Pallopelit ja muu häiritsevä urheilu eivät ole sallittuja paikolla, missä ne 

voivat aiheuttaa häiriötä tai vaaraa muille alueen käyttäjille. 

 

Ampuma-aseiden sekä niihin verrattavien laitteiden ja räjähdysaineiden 

tuominen ja käyttäminen alueella on kielletty. 

 

d) Tulenteko on sallittua vain sille tarkoitusta varten rakennetuissa 

keittokatoksissa, hiili-, sähkö- ja kaasugrilleissä ja retkikeittimissä. 
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Jokainen on velvollinen käsittelemään huolellisesti tulta ja estämään 

sen irtipääsy. Avotulen teko on kielletty. 

 

e) Jokainen on velvollinen pitämään majansa, venepaikkansa, 

viljelyspalstansa tai muun käyttöönsä saamansa alueen puhtaana. 

 

Jätteet / paperit lajitellaan niille varattuihin roskakatoksessa oleviin 

jäteastioihin. 

Rakennusjäte on itse kuljetettava pois alueelta. 

 

f) Kaivoja tai vesiposteja ei saa käyttää pesupaikkoina. Autojen ja 

moottoreiden pesu alueella on kielletty. 

 

g) Alueella on häiritsevä päihteiden käyttö kielletty. Kello 23:00 – 7:00 

välisenä aikana on kaikenlainen meluaminen, äänekäs keskustelu, 

laulu ja soitto kiellettyä. Alueen käyttäjien tulee muutenkin noudattaa 

kaikin puolin hyviä tapoja. 

 

Epäjärjestyksen sattuessa tai muusta syystä alueen henkilökunnalla on 

oikeus soittaa poliisi tai järjestyksenvalvoja paikalle. 

 

5. Kulosaaren kartanon alueella tulee noudattaa luonnonsuojelua niin kasvistoon kuin 

eläimistöönkin nähden. 

 

Puiden kaataminen ja vahingoittaminen, kukkien poimiminen, istutusten tallaaminen 

ja muunlainen kasviston turmeleminen on kielletty. Erityisesti on varottava 

häiritsemästä pesintä aikana alueen linnustoa sekä vahingoittamasta niiden pesiä. 

 

Lemmikkieläimet on pidettävä aina kytkettynä / häkissä alueella. Omistajan on 

myös huolehdittava siitä, että lemmikkieläin ei pääse likaamaan tai muuten 

vaurioittamaan aluetta. Lemmikkieläinten tuominen lasten leikkipaikalle on kielletty. 

 

6. Yhteisjärjestö ei vastaa varkauden johdosta tai muulla tavoin hukkaan joutuneesta 

omaisuudesta, eikä liioin mahdollisesta ilkivallasta. 

 

Löytötavarat on jätettävä kartanon vahtimestarille, jolta voi myös tiedustella 

kadonneita esineitä. 

 

7. Kulosaaren kartanon henkilökunnalla on oikeus valvoa järjestystä, turvallisuutta, 

siisteyttä ja hyviä tapoja alueella. 
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Henkilökunnan antamia, näitä seikkoja koskevia määräyksiä on ehdottomasti 

noudatettava. 

 

8. Mahdolliset toivomukset ja valitukset on esitettävä kirjallisesti Kulosaaren 

toimikunnalle. 

 

9. Henkilö, joka ei noudata näitä järjestyssääntöjen määräyksiä, poistetaan alueesta ja 

hänen mahdolliset erilliskäyttöoikeutensa majaan, venepaikkaan, viljelypalstaan tai 

muuhun sellaiseen peruuntuu, jos yhteisjärjestö niin päättää. 

 

Vahingonteosta ja ilkivallasta saatetaan syyllinen vastuuseen. 

 

Majalaiset, viljelypalstalaiset ja veneilijät ovat vastuussa myös vieraittensa 

käyttäytymisestä alueella. 

 

10. Näiden sääntöjen muuttaminen edellyttää yhteisjärjestön edustajiston päätöstä. 

 

 

Helsingissä 11. päivänä kesäkuuta 2020 

 

Hyväksytty Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n edustajistossa 28.4.2021 
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