
1 (3) 
Liite 2 2019 
 
 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGIN VILJELYPALSTOJEN  KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJE 

   

Tervetuloa luonnonmukaiseksi viljelijäksi Helsingin kaupungin viljelypalstalle!  Palstaviljely 

edistää terveyttä ja tekee kaupungista monimuotoisen ja mielenkiintoisen. Tiesithän, että 

viljelypalsta-alueet ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joilla liikkuminen on sallittua 

palstoja lukuun ottamatta.  

 

Palstan käyttö 

 Palstalla on viljeltävä ja pidettävä se hoidettuna. Viljely on aloitettava vuosittain toukokuun 

loppuun mennessä.  Viljelemättömät palstat jaetaan kesäkuun alussa uudelleen. 

 Kun viljelijä ei jatka palstan viljelyä, tulee hänen palauttaa palsta tavaroista tyhjennettynä 

aluetta hallinnoivalle yhdistykselle. Muussa tapauksessa yhdistys on oikeutettu 

veloittamaan tyhjentämisestä aiheutuvat kulut viljelijältä. 

 Avotulen tekeminen ja roskien tai muiden jätteiden polttaminen on kielletty.  

 Autolla ajo palstalle on kiellettyä.  

 

 

Viljeltävät kasvit ja hoito 

 Palstalla saa kasvattaa hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 m:n korkuisiksi 

kasvavia marjapensaita. Marjapensaiden istutusetäisyys palstan rajasta on vähintään 1,2 

metriä. Muut puuvartiset kasvit, kuten puut, eivät kuulu palstoille.  

 Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu 

haittaa muille viljelijöille.  

 Rikkaruohot on kitkettävä ennen kukintaa.  

 Käytä viljelyssä vain luonnonmukaisia kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita.  

 Viljelijät ovat velvollisia pitämään auki viljelypalsta-alueen kuivatukseen tarkoitetun 

ojaverkoston ja estämään kasvien leviämisen palstalta ojiin.  

 Älä viljele palstalla haitallisia vieraskasvilajeja (katso erillinen liite). Ne heikentävät luonnon 

monimuotoisuutta. 

 Viljelijöiden tulee torjua haitalliset vieraskasvit koko viljelypalsta-alueella. 

 

Rakenteet ja rakennelmat 

 

 Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon (maksimikoko 90 cm x 90 cm) ja 

varastolaatikon puutarhatyökaluille.  
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 Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka 

korkeus on enintään 50 cm.  

 Kiinteitä rakennelmia kuten grillejä, kasvihuoneita, leikkimökkejä, pergoloita, portteja, 

laatoituksia yms. palstalle ei saa rakentaa.  

 

 

 Kanisuojaukseen saa käyttää aitoja (maksimikorkeus 120 cm). Ensisijaisesti tulee käyttää 

muovitettua metalliverkkoa, jossa on riittävän iso silmäkoko, mutta myös risuaidat ovat 

sallittuja.  

 Puiset ns. lavakaulukset (maksimikoko 100 cm x 120 cm) ovat sallittuja.  

 Palstoilla on lupa käyttää vain siirrettäviä grillejä. 

 Yhdistys voi poistaa ohjeiden vastaiset rakennelmat palstalta viljelijän kustannuksella.  

 Yhteispenkit/-penkkipöydät sijoitetaan yhteisille alueille. 

Sanitaatio 

 Yhdistys voi omalla kustannuksellaan hankkia käyttöönsä kompostoivan tai kemiallisen 

vessan, mutta sen sijoittamiselle ja ulkoasulle tulee aina etukäteen hankkia kaupungin 

kirjallinen suostumus. Yhdistys vastaa vessojen siisteydestä ja ylläpidosta. 

 

Kompostointi 

 Ensisijaisesti yhdistyksen tulee perustaa yhteiskompostointijärjestelmä.  

 Jos sellaista ei voida perustaa, kompostoidaan puutarhajäte palstakohtaisesti. Näin 

saadaan palstalle hyvää maanparannusaineitta ja ostolannoitteiden käyttö vähenee. 

 Kompostointikehikoiden tulee olla joko puisia tai ympäristön väreihin sopeutuvia 

valmismalleja (esim. harmaa, ruskea, vihreä). 

 Talousjätteiden kompostointi on kielletty. 

 Haitallisia vieraskasvilajeja ei saa kompostoida viljelypalsta-alueelle, vaan ne tulee hävittää 

vieraslajien torjuntaa koskevien ohjeiden mukaisesti. 

 Kaikki maatumaton jäte on vietävä alueelta pois esimerkiksi yhteisesti vuokrattavalla 

kuormalavalla syystalkoiden yhteydessä. 

 

Käytävien, ojien ja yleisten istutusten kunnossapito 

 Kaupunki huolehtii viljelypalsta-alueella mahdollisesti olevien kevyen liikenteen väylien 

kunnossapidosta ja hoidosta. Kaupungin vastuulla olevat väylät voi tarkistaa 

nettisovelluksesta: kartta.hel.fi -> kadut ja puistot -> yleisten alueiden rekisteri -> teemat -> 

viherosien hoitoluokat 

 Muut palstaviljelyalueen reitit ja väylät ovat yhdistyksen hoitovastuulla.  

 Viljelijöiden tulee huolehtia aluetta palvelevien pienempien käytävien hoidosta kukin oman 

palstansa kohdalta. Palstojen välinen polku on 60 cm ja se jakautuu puoliksi sen varrella 

oleville palstoille.  
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 Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että viljelivät hoitavat käytäväalueensa ja pitävät ne 

hyvässä kunnossa.  

 Viljelijät huolehtivat myös ojien ja uomien reunojen niittämisestä kukin oman palstansa 

kohdalta. 

 Viljelypalstoja ympäröiviä ojia ei saa täyttää kasvijätteellä eikä niihin saa rakennella siltoja 

tai muita rakennelmia.  

 Alueella mahdollisesti olevat kaupungin istuttamat, rajaavat pensasistutukset kunkin palstan 

kohdalla kuuluvat viljelijän hoitovastuulle.  

 Määräajoin koneellisesti tapahtuva suurempien ojien avaaminen kuuluu kaupungille. Jotta 

avaaminen voi tapahtua ilman ennakkoilmoitusta, tulee ojien reunojen olla aina auki ja 

tyhjänä viljelijöiden tavaroista.   

 Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön tarkoitettujen suurempien nurmialueiden niittämisestä, 

havu- ja pensasaitojen leikkauksista sekä alueella olevien puiden hoidosta.  

 

Valvonta 

 Yhdistykset valvovat näiden ohjeiden noudattamista ja antavat tarvittaessa viljelijälle 

huomautuksen ja kehotuksen havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi.  

 Kehotuksen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelypalstan menettämiseen tai muuhun 

yhdistyksen mahdollisen lisäohjeistuksen mukaiseen sanktioon. Viljelijä ei voi pysyvästi 

siirtää palstan vuokraoikeutta toiselle. 

 

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala toivottaa satoisaa ja antoisaa viljelyä! 

 


