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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunki tarjoaa viljelymahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia. 
Helsingissä on 10 asemakaavan mukaista siirtolapuutarhaa ja 43 vilje-
lypalsta-aluetta, joiden tarkoitus on toimia nimenomaan erityyppisten 
ruokakasvien kasvattamiseen ja viljelyyn. Siirtolapuutarha-alueet on 
vuokrattu siirtolapuutarhayhdistyksille, jotka vuokraavat yksittäiset pals-
tat mökin ostaneille helsinkiläisille. Myös kaupungin viljelypalsta-alueet 
on vuokrattu kaupunginosa- tai palstaviljelijäyhdistysten hoitoon. Yhdis-
tykset vuokraavat yksittäisiä palstoja helsinkiläisille yhdistyksiensä jä-
senille ja huolehtivat vuokrasopimuksen mukaisesti viljelypalsta-alueen 
yleisestä siisteydestä. Viljelypalstat ovat alun perin olleet aarin kokoi-
sia, mutta useimmilla viljelypalsta-alueella niiden koko on puolitettu joh-
tuen viljelijöiden määrän kasvusta sekä siitä, että monelle aari on liian 
suuri ala hoidettavaksi. Viljelypalstoilla voi viljellä niin halutessaan mo-
nivuotisia hyötykasveja. Myös vadelmien ja marjapensaiden viljely on 
mahdollista.
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Vaikka osa viljelypalsta-alueista on niin suosittuja, että jäsenyyttä jono-
tetaan, kaupungissa on myös sellaisia alueita, joihin ei saada tarpeeksi 
viljelijöitä. Samoin uudelleen kiinnostus niin kutsuttuihin perunapalstoi-
hin ei ole herännyt laajasti. Peltomaalle perustetulla perunapalstalla vil-
jellään kasvukausi kerrallaan ja syksyisin maa käännetään. Kaupungilla 
on mahdollisuus vuokrata yhdistyksille maisemapeltoja perunapalsta-
käyttöön.

Helsingin kaupunki laati yhteistyössä Dodo ry:n kanssa vuonna 2014 
oppaan ”Viljellään kaupungissa – opas yhteisö- ja pienpalstaviljelyn pe-
rustamiseen Helsingissä”. Oppaan määritelmän mukaan pienpalsta-
alueella yksittäiset ihmiset viljelevät muutaman neliön kokoista palstaa. 
Opas avustaa kaupunkilaisia ja paikallisyhteisöjä uusien pienpalsta-
alueiden ja yhteisöviljelmien, jotka voivat olla myös viljelylaatikkoaluei-
ta, perustamisessa kaupungin omistamalle maalle. Yhteisöviljelmässä 
taas joukko ihmisiä hoitaa isompaa viljelmää. Opas on parhaillaan päi-
vitettävänä vastaamaan nykyistä kaupungin organisaatiota. 

Kaupunki on käynnistänyt myös työn, jossa tarkastetaan kaupunkivilje-
lyalueiden sijaintia, kartoitetaan mahdolliset uudet kaupunkiviljelyvilje-
lyyn soveltuvat alueet ja tarkastellaan viljelytoiminnan aloittamismah-
dollisuuksia. Kaupunkiviljelyalueista kerätään tietoja muun muassa vil-
jelyaktiivisuudesta, ympäristön siisteydestä, turvallisuudesta, toiminnal-
lisuudesta ja mahdollisista vesipisteiden sijainneista. Työ on valmis ke-
väällä 2022. 

Muut kuin viralliset palsta-alueet ovat viljelyalueina pääsääntöisesti vä-
liaikaisia alueita, kuten tyhjiä tontteja, jotka odottavat rakentamista. 
Turvallisinta ja helpointa pienimuotoinen kaupunkiviljely on taloyhtiön 
tontilla. Näin monilla pihoilla jo tehdäänkin. Silloin monessa paikassa 
erikoisjärjestelyjä vaativan kasteluveden saa helposti taloyhtiön vesi-
verkosta ja viljelykset ovat paremmassa turvassa mahdolliselta ilkival-
lalta. Perunakellareitakin ja kylmiöitä on monissa vanhemmissa taloyh-
tiöissä vielä jäljellä. 

Kaupungissa elää myös vahva rottapopulaatio, joka viihtyy erinomai-
sesti paikoissa, joissa on niille ruokaa. Rotat syövät kasvimaiden anti-
mia aina siemenistä vihanneksiin. Näin ollen kaikessa viljelyssä tulee 
huomioida myös yleiseen viihtyisyyteen ja terveyteen vaikuttavat teki-
jät. Jokaisen viljelijän vastuu omien viljelysten asianmukaisesta hoita-
misesta on suuri. Näin huolehditaan myös siitä, ettei rottien ruokailu-
paikat lisäänny ja niiden populaatio kasva. Yhdistyksille vuokratuilla 
palsta-alueilla yhdistys valvoo palstoilla viljelyä ja seuraa muun muassa 
kompostoinnin toimivuutta ja yleistä siisteyttä.
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Kaupungilla ei ole yhtäkään maakellaria, joka voisi toimia yhteiskäyttö-
kellarina. Toimivan systeemin saavuttamiseksi tässäkin asiassa yhdis-
tys olisi paras tapa vastaamaan tasapuolisesta ja valvotusta toiminnas-
ta. Maakellaritkin täytyy siivota vuosittain ja huolehtia niiden toimivuu-
desta. Yhteiskäyttöisten maakellareiden tarpeen kartoittaminen, niihin 
investoiminen ja niiden rakennuttaminen ei ole kaupungin tehtäväkent-
tään kuuluvaa. 

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että se pystyy tarjoamaan vilje-
lymahdollisuuden kaupungissa halukkaille riittävällä tasolla joko ole-
massa olevilla palstaviljelyalueilla tai Viljellään kaupungissa -oppaassa 
esitetyllä tavalla.
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