
Kestävää kesänviettoa kaupungissa –

hankkeen yhdistyskysely 2018

SSpl Ympäristöryhmä 21.5.2018



© Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry.

Perustietoja kyselystä

• Kyselyn tiedonkeruu tehtiin 23.1.-11.3.2018
– Kysely lähetettiin kaikille siirtolapuutarhayhdistyksille, jotka hallinnoivat olemassa olevaa aluetta

– Liiton jäsenyhdistyksiä 30 kpl, ei jäsenyhdistyksiä 30 kpl

• Tiedot kerättiin ensisijaisesti verkkolomakkeella
– 4 yhdistystä toimitti vastauksensa kirjelomakkeella

• Kyselyyn vastasi 40 siirtolapuutarhayhdistystä
– Vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 67 %. Vastanneet yhdistykset edustavat 73 % kaikista Suomen 

siirtolapuutarhaviljelijöistä.

– Liiton jäsenyhdistysten vastausprosentti oli 93 % ja vastanneet yhdistykset edustavat 99 % liiton 

jäsenyhdistysten viljelijöistä.

• Raportissa esitetyt jakaumat ja keskiarvot ovat yhdistysten keskiarvoja, joissa ei ole 

käytetty painotusta palstamäärien mukaan.
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Perustietoja vastanneista yhdistyksistä

• Yhdistykset on perustettu vuosina 1916 – 1999.

– Keskimääräinen perustamisvuosi: 1959

• Yhdistysten hallinnoimien alueiden koko vaihtelee välillä 1,1 – 21 hehtaaria.

– Keskikoko: 7,35 ha

• Alueiden etäisyys sijaintipaikkakunnan keskustasta on 1,5 – 14 km.

– Keskimääräinen etäisyys: 5,7 km

• Mökkipalstoja yhdistysten hallinnoimilla alueilla on 12 – 320 kpl.

– Keskimääräinen palstamäärä: 114 

• Mökkipalstojen koko vaihtelee välillä 135 – 800 m2 .

– Keskimääräinen palstakoko: 374 m2

• Palstoilla olevien mökkien koko vaihtelee välillä 7 - 40 m2 .

– Keskimääräinen mökkikoko: 26 m2
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Yhteiset alueet ja niiden hoito

• Useimmilla puutarhoilla on runsaasti yhteisalueitta, joita pääasiassa hoidetaan 

yhdistysten jäsenten voimin vapaaehtoistyönä. Kerhotalojen ympäristössä on 

puistoaluetta, perennaistutuksia ja nurmikkoalueita, jotka pidetään erityisen hyvässä 

kunnossa. Kaikissa puutarhoissa halutaan, että yhteisalue on viihtyisä ja hyvin 

hoidettu.

• Muutamalla puutarhalla on myös rantasauna tai ranta-aluetta, jota sitäkin hoidetaan 

vapaaehtoisvoimin.

• On myös luonnonvaraisia alueita ja rakentamattomia palstoja. 

• Omistajakaupungit eivät aina hoida kiitettävästi  niitä alueita, jotka sopimuksen 

mukaan kuuluisivat heidän vastuulleen. 
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Järjestääkö yhdistys...
'Yhdistys' = yhdistyksen hallitus/johtokunta tai johonkin tehtävään nimetty

toimikunta tai ryhmä.
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Salliiko yhdistys aurinkopaneeleiden, 

ilmanlämpöpumppujen yms. uusien

energiaratkaisujen asentamisen mökkeihin?

• Uusiin energiaratkaisuihin 

suhtaudutaan myötämielisesti. 

• Erityisesti ilmanlämpöpumpun 

reunaehtona on ettei naapuria 

haittaavia ratkaisuja hyväksytä.

• Sijaintikaupungit ovat ohjeistaneet 

aurinkopaneeleiden asennuksia ja 

yhdistykset noudattavat omassa 

ohjeistuksessaan näitä. 
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Vesihuolto alueella

• Monilla yhdistyksillä kasteluvesi tulee 

joesta tai järvestä.
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Viemäröinti

• Harmaat vedet imeytetään niin 

yhteisrakennuksista kuin mökkipalstoillakin 

imeytyskenttiin tai imeytyskaivoihin. 

• Useilla alueilla on käytössä imeyttäminen ja sen 

lisäksi säiliöitä jäteveden keräämiseen. 

• Säiliöiden tyhjentämisestä voi huolehtia joko 

mökkiläinen itse tai yhdistys. Molempia ratkaisuja 

käytetään. 

8



Minkälaisten jätteiden lajittelu on mahdollinen

alueella?
Eri jätelajien osalta 'mahdollisella' tarkoitetaan, että yhdistys tarjoaa

jäsenilleen ko. jätelajille keräyspisteen alueella.
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Miten puuvartinen kasvijäte käsitellään

alueella?

• Useimmissa yhdistyksissä hake käytetään yhteisten alueiden pensaiden 

katteeksi, kompostointiin tai kuivakäymälöihin. Hake tarjotaan viljelijöille 

useimmiten maksutta, mutta siitä voidaan myös ottaa maksu.

• Joissain kaupungeissa risujen hoito on sovittu kaupungin kanssa ja ne 

viedään esim. polttolaitokseen. 
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Onko alueella kerhotaloa tai vastaavaa

kokoontumistilaa?

• Useimmilla yhdistyksillä on 

yhteisrakennus, jota 

vuokrataan useimmiten vain 

jäsenten käyttöön tai jäsenet 

saavat sitä käyttää maksutta 

esim. perhejuhliinsa.

• Valtaosa kerhotiloista ei ole 

talvikäyttöisiä eikä niitä 

lämmitetä. 

• Muutamissa on viemäriyhteys 

ja joissakin myös vesivessoja.

• Useilla yhdistyksillä kerhotalot 

ovat peräisin alueen 

rakennuttamisajalta. Jotkut 

ovat rakennuttaneet uusia 

isompia tiloja.
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Onko alueella yhteinen sauna?
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Onko alueella…
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Onko palstojen rakennelmien

kokonaismäärälle rajoituksia?
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Järjestääkö yhdistys vuosittain toistuvia juhlia

ja/tai muita tapahtumia alueella jäsenilleen?

15



Mitä toistuvia juhlia ja/tai muita tapahtumia

yhdistys järjestää jäsenilleen?
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Järjestääkö yhdistys jäsenilleen jonkinlaista

harrastustoimintaa
(liikunta/urheilu, käden taidot, näytelmät, kuorot yms.)

• Liikuntaa ja käsityö- tai 

askartelukerhoja on monissa 

puutarhoissa. 

• Lentistä, petankkia ja mölkkyä

pelataan, ongitaan, lauletaan, 

soitetaan ja harrastetaan maalausta.

• Talvella voidaan hiihtää ja järjestää 

erilaisia talvitapahtumia lumisessa 

puutarhassa.

• Yhdessäololle on paljon tilaa ja aikaa 

siirtolapuutarhoissa.
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Minkälaista harrastustoimintaa yhdistys

järjestää jäsenilleen?
(liikunta/urheilu, käden taidot, näytelmät, kuorot yms.)
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Järjestääkö yhdistys jäsenilleen retkiä?

• Suosituin retkikohde on 

kesäteatteri. 

• Jotkut matkaavat yhdessä Viroon 

asti, mutta tavallisempaa on 

puutarhamessuille tai 

puutarhakohteisiin retkeily. 

• Pitkiä retkiä ei tehdä vuosittain, 

vaan 2-3 vuoden välein.
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Minkälaisia retkiä yhdistys järjestää 

jäsenilleen?
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Järjestääkö yhdistys talkoita?

• Alueen huoltotyöt hoidetaan talkoilla 

joita järjestetään joko laaditun 

kalenterin mukaan tai aina ennen 

kauden alkua ja siitä eteenpäin 

tarpeen mukaan. 

• Puutarhoilla on monia tapoja 

organisoida talkoita, joillakin 

kokoonnutaan viikoittain hoitamaan 

joitain yhteisiä hoitotehtäviä joillakin 

riittää harvempi talkooväli. Myös 

rakennuksia huolletaan ja korjataan 

talkoovoimin.

• Juhlia ja harrastamista  järjestetään 

pääasiassa talkoovoimin, vaikka 

niiden organisointitavat vaihtelevat.

• Siirtolapuutarhassa ei tarvitse 

ikävystyä tekemisen puutteeseen .
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Järjestääkö yhdistys yleisötapahtumia, eli

kenelle tahansa / "suurelle yleisölle” 

kohdennettuja tapahtumia?

• Useat puutarhat osallistuvat  

valtakunnalliseen Avoimet 

puutarhat tapahtumaan.

• Avoimet juhannusjuhlat on neljällä 

ja yhdellä on sitä vastaava 

kesäjuhla. 

• Kirppikset ovat yleensä avoimia.

• Tampereella kaupunki järjestää 

siirtolapuutarhoissa vuosittain 

puistokonsertteja. 
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Alueen sisäinen liikenne

• Kaikilla vastanneilla puutarhoilla on 

liikennerajoituksia alueen sisällä.

• Yleensä vain tilapäinen huoltoajo on 

sallittu. 

• Nopeusrajoitukset vaihtelevat 10-

30h/km välillä.

• Pysäköinti on järjestetty pysäköinti-

alueille, puistoalueille ei saa 

pysäköidä.

• Muutamalla alueella on ajoneuvoille 

painorajoitus.
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Valvonta ja katselmukset
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https://sitoumus2050.fi/commitment/kestaevaeae-

kesaenviettoa-kaupungissa
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