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Palstaviljelyn säännöt 2022 
 

Yleistä 

 Palstaa on sen koko laajuudessaan viljeltävä ja hoidettava koko viljelykauden ajan. Viljelykausi alkaa 

1.5. ja pättyy 30.9.  

Kasvit 

 Palstalle saa kylvää ja istuttaa vain yksivuotisia hyöty- ja koristekasveja. Monivuotisten kasvien 

istutus on kielletty (esim. marjapensaat, raparperi etc.). 

 Kasvit on sijoitettava siten, että ne eivät kasva käytäville tai leviä yli palstarajan.  

Palstat 

 Palstan rajaaminen (lankuilla, aidoilla ym.) on kielletty, käytävät ja viereiset palstat toimivat 

rajapyykkeinä. Rajojen omatoiminen muuttaminen on ehdottomasti kielletty. 

 Palsta on tarkoitettu ainoastaan viljelyyn - sille ei saa sijoittaa kasvihuoneita, grillejä, komposteja tai 

muita rakennelmia. Siistien, max. 80 cm korkuisten työvälinelaatikoiden sijoittaminen palstalle on 

sallittua (1/palsta). Laatikoiden sijoittamisessa on huomoitava, että kulkuväylien tulee säilyä 

vapaina.  

 Viljelyn päätyttyä tulee alue siivota ja kaikki palstalla oleva tavara viedä pois.  

 Kaupunki voi poistaa ohjeiden vastaiset rakennelmat sekä viljelyn päätyttyä jääneet tavarat 

palstalta viljelijän kustannuksella, mikäli niitä ei kehotuksen saamisen jälkeen hoideta pois erikseen 

sovitun ajankohdan sisällä.  
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 Palstalla kasvavat vieraslajit on poistettava vieraslajien torjuntasäädösten mukaisesti. Viljelijä on 

velvollinen poistamaan palstallansa ja sen reunoilla kasvavat vieraslajit.   

 Viljelijät huolehtivat oman palstansa reunoilla kasvavien heinien niittämisestä. 

Vesi ja maanparannus 

 Kannulla kastelevalla (letkulla kastelevan sijaan) on etuoikeus käyttää vesipistettä. 

 Vesipisteet avataan keväällä hallan vaaran ollessa ohi sekä vastaavasti suljetaan syksyllä ennen 

hallan ilmenemistä. 

 Vesipisteet ja vesi ovat tarkoitettu ainoastaan viljelijöiden palstaviljelykäyttöön. 

 Viljelijät vastaavat itse oman palstansa maanparannuksesta. 

Jätteet 

 Jätteiden poltto ja yleisesti tulen teko on ehdottomasti kielletty koko viljelyalueella. 

 Jätteiden kierrättäminen: 

 karkea jäte mahdolliseen karkean jätteen keräysastiaan 

 kompostoituva kasvijäte kyltillä merkitylle alueelle. Muovi ym. maatumaton jäte ei 

kuulu tälle alueelle. 

 kasvijätteiden tuominen viljelyalueen ulkopuolelta on kielletty 

 muut keräysastioihin kuulumattomat jätteet tulee viedä itse pois viljelyalueelta.  

 

Valvomme sääntöjen noudattamista ja annamme viljelijöille tarvittaessa 
kehoituksen havaittujen laiminlyöntien korjaamiseksi. Kehoituksen noudattamatta 
jättäminen voi johtaa viljelypalstan menettämiseen. 

  


