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§ 402
Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupunkiviljelyn edistämises-
tä

HEL 2021-006757 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Thomas Wallgren ehdotti valtuutettu Ilkka Taipaleen kan-
nattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
edistää  kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten kiinnostusta yhteis-
käyttöisten maakellareiden rakentamiseksi ja käyttämiseksi 
Helsingissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

16 äänestys

Valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottama toivomusponsi JAA, vastus-
tus EI.

JAA-ehdotus: Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 31
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Pentti Arajärvi, Nita Austero, Eva Biaudet, 
Elisa Gebhard, Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Mari 
Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kale-
va, Elina Kauppila, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Minja Koskela, Petra Ma-
lin, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Tuo-
mas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Pekka Sauri, 
Mirita Saxberg, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna 
Vesikansa

Ei-äänet: 6
Marko Kettunen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Otto Me-
ri, Nina Suomalainen

Tyhjä: 47
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry 
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Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, 
Nora Grotenfelt, Oona Hagman, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Atte 
Harjanne, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Nuutti Hyttinen, 
Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Sini 
Korpinen, Heimo Laaksonen, Minna Lindgren, Björn Månsson, Dani 
Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Sanna-Leena Perunka, Mika Raatikainen, 
Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pirk-
ko Ruohonen-Lerner, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, 
Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Tuomas 
Tuomi-Nikula, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Maarit Vierunen

Poissa: 1
Tuomas Nevanlinna

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Thomas Wallgrenin eh-
dottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki laatii yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden jär-
jestöjen ja osuuskuntien kanssa suunnitelman siitä, miten kaikille ha-
lukkaille kaupunkilaisille voidaan tarjota mahdollisuus viljelypalstaan tai 
viljelylaatikkoon, joka sijaitsee korkeintaan viidentoista minuutin käve-
lymatkan päässä kotoa. Lisäksi aloitteentekijät esittävät selvitettäväksi, 
miten halukkaille kaupunkilaisille voidaan tarjota mahdollisuus säilytys-
tilaan maakellarissa, tai maakellarin olosuhteita vastaavassa tilassa, 
joka sekin sijaitsee korkeintaan viidentoista minuutin kävelymatkan 
päässä kotoa.
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Kaupunki pystyy tarjoamaan viljelymahdollisuuden halukkaille riittävällä 
tasolla joko olemassa olevilla palstaviljelyalueilla tai Viljellään kaupun-
gissa -oppaassa esitetyllä tavalla. 

Kaupungilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta tarjota maakellareita yh-
teiskäyttökellareiksi. Yhteiskäyttöisten maakellareiden tarpeen kartoit-
taminen, niihin investoiminen ja niiden rakennuttaminen ei ole kaupun-
gin tehtäväkenttään kuuluvaa toimintaa. Yhdistys olisi paras taho vas-
taamaan tällaisen toiminnan tasapuolisesta ja valvotusta organisoinnis-
ta. Myös maakellarit edellyttävät vuosittaista siivousta ja niiden toimi-
vuudesta tulee huolehtia. 

Helsingissä on tarjolla viljelymahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia. 
Kaupungissa on 10 asemakaavan mukaista siirtolapuutarhaa ja 43 vil-
jelypalsta-aluetta, jotka ovat käytettävissä 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 kokoisia, mutta useimmilla vil-
jelypalsta-alueella niiden koko on puolitettu johtuen viljelijöiden määrän 
kasvusta sekä siitä, että monelle aari on liian suuri ala hoidettavaksi. 
Viljelypalstoilla voi viljellä niin halutessaan monivuotisia hyötykasveja. 
Myös vadelmien ja marjapensaiden viljely on mahdollista. 

Vaikka osa viljelypalsta-alueista on niin suosittuja, että jäsenyyttä jono-
tetaan, kaupungissa on myös sellaisia alueita, joihin ei saada tarpeeksi 
viljelijöitä. Samoin kiinnostus niin kutsuttuihin perunapalstoihin ei ole 
herännyt laajasti. Peltomaalle perustetulla perunapalstalla viljellään 
kasvukausi kerrallaan ja syksyisin maa käännetään. Kaupungilla on 
mahdollisuus vuokrata yhdistyksille maisemapeltoja perunapalstakäyt-
töön. 

Kaupunki laati yhteistyössä Dodo ry:n kanssa vuonna 2014 oppaan 
”Viljellään kaupungissa – opas yhteisö- ja pienpalstaviljelyn perustami-
seen 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 viljelylaatikkoalueita, perus-
tamisessa kaupungin omistamalle maalle. Yhteisöviljelmässä taas 
joukko ihmisiä hoitaa isompaa viljelmää. Opas on parhaillaan päivitet-
tävänä vastaamaan nykyistä kaupungin organisaatiota. 
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Kaupunki on käynnistänyt myös työn, jossa tarkastetaan kaupunkivilje-
lyalueiden sijaintia, kartoitetaan mahdolliset uudet kaupunkiviljelyvilje-
lyyn soveltuvat alueet ja tarkastellaan viljelytoiminnan aloittamismah-
dollisuuksia. Lisäksi kerätään tietoja muun muassa kaupunkiviljely-
alueiden viljelyaktiivisuuteen, ympäristön siisteyteen, turvallisuuteen, 
toiminnallisuuteen ja mahdollisten vesipisteiden sijainteihin liittyen. 
Työn on tarkoitus valmistua keväällä 2022. Muut kuin viralliset palsta-
alueet ovat viljelyalueina pääsääntöisesti väliaikaisia alueita, kuten tyh-
jiä tontteja, jotka odottavat rakentamista. Turvallisinta ja helpointa pie-
nimuotoinen kaupunkiviljely on taloyhtiön tontilla. Näin monilla pihoilla 
jo tehdäänkin. Silloin monessa paikassa erikoisjärjestelyjä vaativan 
kasteluveden saa helposti taloyhtiön vesiverkosta ja viljelykset ovat pa-
remmassa turvassa mahdolliselta ilkivallalta. Perunakellareita ja kyl-
miöitä on monissa vanhemmissa taloyhtiöissä 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, etteivät rottien ruokai-
lupaikat lisäänny ja niiden populaatio kasva. Yhdistyksille vuokratuilla 
palsta-alueilla yhdistys valvoo palstoilla viljelyä ja seuraa muun muassa 
kompostoinnin toimivuutta ja yleistä siisteyttä. 

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Oheismateriaali

1 Päivitettävänä oleva Viljellään kaupungissa -opas (2014)

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 24.11.2021 § 374

HEL 2021-006757 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 810

HEL 2021-006757 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 576

HEL 2021-006757 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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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.

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 
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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.

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.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Elina Nummi, projektipäällikkö: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi
Katriina Arrakoski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 64382

katriina.arrakoski(a)hel.fi
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi


