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PALSTAVILJELYALUEIDEN YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
Vantaan kaupunki vuokraa yhdistyksille alueita palstaviljelytoiminnan harjoittamista varten. Vuok-
rasopimuksen kaupungin kanssa tehnyt yhdistys valvoo näiden ohjeiden noudattamista, toimii 
yhteydenpitäjänä kaupungin suuntaan ja antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia havaittujen 
epäkohtien korjaamiseksi sekä valvoo niiden toteuttamista. Yhdistys on velvollinen ilmoittamaan 
Vantaan kaupungille kirjallisesti yhdyshenkilöt ja yhteystietoja koskevat muutokset. 

Palstaviljelyalueen käyttö 
Palstaviljelyaluetta on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna. Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat 
hoidettavissa palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille. Palstaa saa käyttää 
yksinomaan viljelyyn.  

Viljeltävät kasvit                                                                                                                                    
Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia, haitallisesti leviäviä lajeja (esim. lupii-
ni, jättipalsami ja jättiputki). Vieraslajien istuttaminen ja kylväminen palstaviljelyalueelle on kielletty. 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/luonnonmonimuotoisuus/vieraslajit.html 

Palstalla saa kasvattaa hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 metrin korkuiseksi kasvavia 
marjapensaita, mutta ei puita ja puuvartisia ns. koristepensaita. Monivuotiset kasvit on istutettava 
riittävän etäälle ojista ja käytävistä. Palstalla ei saa viljellä ulkomailta tuotuja kasveja tai siemeniä. 

Rakenteet ja rakennelmat 
Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille. Kasvipenk-
kien ympärille sallitaan 30cm korkeat reunatuet. Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai 
rakentaa väliaikaisen muovitunnelin. Edellä mainittujen rakenteiden korkeus saa olla enintään 100 
cm.  Kiinteitä grillejä tai muita rakennelmia (esim. kasvihuoneita, aitoja, pergoloita, laatoitusta, te-
rasseja yms.) ei palstalle tai sen yhteyteen saa rakentaa. Sisätiloissa käytettävien huonekalujen 
tuominen palstalle on kielletty. 

Palstalla ei saa varastoida rakennusmateriaaleja (esim. lauta, tiili, muovi tai polttopuu). Viljelyaika-
na palstoilla käytettävät multa- ja lannoitesäkit, vesisäiliöt sekä taimi- ja sadonkorjuuastiat ym. tu-
lee säilyttää keskitetysti palstalla tai varastolaatikossa. 

Viljelykauden päätyttyä kaikki irtain omaisuus tulee poistaa palstalta. Palstalle saa jättää vain va-
rastolaatikon, kompostikehikon ja isot vedenkeräysastiat. 

Kompostointi 
Kaikki palstaviljelyalueelta peräisin oleva kompostoituva jäte on kompostoitava palstaviljelyalueel-
la. Kaikki maatumaton jäte (muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä palstaviljelyalueelta pois. 

Alueen kunnossapito ja hoito                                                                                                      
Yhdistyksen on huolehdittava rikkaruohojen kitkemisestä. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kas-
vinsuojelu- tai torjunta-aineita. Palstalle ei saa tehdä avotulta. Avo-ojia ei saa tukkia. Palstaviljely-
alueen kaupungilta vuokrannut yhdistys vastaa siitä, että alue säilyy maisemallisesti siistissä kun-
nossa. Vuokraamattomien palstojen ja niiden välien vesakoituminen on estettävä. 

 
Lähteet:                                                                                                                                                        
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-
viljelyspalstat/viljelyspalstat/viljelyspalsta-ohjeet 
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