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INFO PALSTAVILJELIJÖILLE 

Tähän infoon on koottu yleistä tietoa palstaviljelyyn liittyen. Lisätietoa saa vipa@espoo.fi. Tämä 

tiedote löytyy myös: www.espoo.fi/viljelypalstat 

 

Espoon kaupunki valvoo ja ohjeistaa sääntöjä, vuokraa ja irtisanoo palstoja. Kaupunki ei ilmoita 

valvontakierroksista etukäteen.  

 

Alla olevat numeroidut kohdat, ovat vuokrasopimuksen tarkennuksia:  

 

1. Palstavuokraan kuuluu palsta, kasteluvesi sekä jätehuolto. Kaupunki ylläpitää yleisiä alueita 

mm. siimaamalla. Siimaukset pyritään tekemään resurssien puitteissa 1-2 kertaa kesän 

aikana jokaisella palsta-alueella. Lisäksi kaupunki tarkistaa rajatolppien sijainteja, korjaa 

kausiveden putkia ja liitoksia ja ylläpitää infotauluja.  

2. Mikäli kaupunki havaitsee sääntörikkomuksia, epäsopivaa toimintaa tai käytöstä, kaupunki 

lähettää viljelijälle kirjallisen huomautuksen, jossa se yksilöi havaitut poikkeamat. Jos 

viljelijä ei korjaa asioita kaupungin asettaman aikarajan puitteissa, kaupunki voi irtisanoa 

vuokrasopimuksen. 

3. Viljelijän tulee pystyä hoitamaan palstaansa rajatolppien sisäpuolelta käsin. Myös kasvien 

tulee pysyä juuristoineen ja latvustoineen palstan sisäpuolella. Minihedelmäpuut on sallittu; 

isommat puut syövät palstoilta energiaa, varjostavat eivätkä kuulu palstaviljelyyn 

kaupungissa.  

4. Palstoilla ei saa viljellä vieraslajeiksi luokiteltavia kasveja (www.espoo.fi hakusanalla 

vieraslajit), viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia kasvinsuojelu-, tai torjunta-aineita. Kuitenkin, 

mikäli jättiukonputkea havaitaan palstoilla tai niiden reuna-alueilla, olkaa yhteydessä 

vipa@espoo.fi. Lisää vieraslajeista https://vieraslajit.fi/lajit   

5. Kasvihuoneet ja muovitunnelit: Neliömetrin perusmittayksikkönä on metri × metri eli m². 

Esimerkiksi yksi muovitunneli voi olla 1m leveä ja 2,5m pitkä (yht. 2,5m2). Huom. 

muovitunnelit saavat olla maksimissaan 1 metrin korkeita.  

 

Espoon rakennusvalvonnan mukaan ympärivuotisia kasvihuoneita ei sallita. Ne täyttävät 

kiinteän rakennelman määreet ja ne tarvitsevat toimenpideluvat jokainen erikseen. Tämän 

lisäksi ne muuttaisivat kaupunkikuvaa huomattavasti.  Tähän säännön kohtaan sovelletaan 

Espoon kaupungin rakennusjärjestystä, jota valvoo rakennusvalvontakeskus. 
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Viljelykauden päättyessä viljelijöiden tulee siistiä palstansa (roskat pois, työkalut 

laatikkoon/kotiin), purkaa mahdolliset kasvihuoneet/tunneleiden kaaret alas runkoineen, 

sekä ottaa mahdolliset rastasverkot talvikaudeksi pois 31.10. mennessä kuluvaa vuotta.  

 

6. Yli 120cm korkeita aitoja ei palstalla sallita (riistan karkoitusnauhaa saa aidan lisäksi 

laittaa). Tähän säännön kohtaan sovelletaan Espoon kaupungin rakennusjärjestystä, jota 

valvoo rakennusvalvontakeskus. Karkoitusnauhat tulee poistaa talveksi (31.10 mennessä), 

mikäli viljelijä ei valvo, että ne pysyvät ehjänä.  

 

7. Viljelypalstojen vedet aukaistaan toukokuun alkupäivinä ja suljetaan lokakuun lopussa 

(tarkemmat tiedot ilmoitetaan kausittain ilmoitustaululla). VESI ON TARKOITETTU 

VILJELYKASVIEN KASTELUUN. Vesipisteisiin ei saa asentaa mitään viljelijöiden omia 

lisäosia kiinteästi tai poistaa kaupungin asentamia. Hetkellinen vesiletkun käyttö sallittu, 

mutta sadettimia ei saa käyttää. Vesiletkut tulee käytön jälkeen säilöä omalla palstalla.  

 

Mahdollisista vuodoista/rikoista kastelujärjestelmässä on ilmoitettava kaupungille 

(yhteystiedot löytyvät ilmoitustaululta). Tarpeen tullen suljettava vedentulo 

välisulusta/pääsulusta. Sulkujen paikat löytyvät palstakartasta ilmoitustaululta.  

 

8. Kompostoimattomassa lannassa on loiseläimiä ja siemeniä, sekä siitä voi tulla 

ravinnevalumia lähiympäristöön ja hajuhaittoja. Siksi kompostoimattoman lannan tuominen 

palstalle on kielletty.  

 

9. Viljelypalstojen jäteastiat aukaistaan huhtikuun alussa ja suljetaan lokakuun lopussa.  

 

10. Rajatolppien epäselvyyksien selvittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi rajatolppien siirtämistä 

tai tahallista tuhoamista. Ilkivallan tai vahingon takia vahingoittuneet tolpat tulee ilmoittaa 

vipa@espoo.fi sähköpostiin.  

 

Viljelysnaapurusten tulee huolehtia, ettei palstojen välissä ole tavaraa ja välikön kasvusto 

pysyy matalana ja vapaana puuvartisista kasveista. Tämä koskee ei-perusparannettuja, 

perusparannettuja sekä uusia palsta-alueita.  

 

Perusparannettavilla tai uusilla alueilla palstojen välejä selkeytetään/levennetään 

rakentamisen yhteydessä.  
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11. Metsä- ja ruohikkopalovaaratilan tilannetta voi seurata tv:stä, radiosta tai lukea nettisivuilta 

esimerkiksi www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset tai www.foreca.fi/varoitukset. 

 

HUOM! Palovaroitusten ollessa voimassa, kaikki tulenteko on kielletty! Mm. Hiiligrilleissä on 

kipinöintivaara, joka voi aiheuttaa tulipalon.  

 

MUITA YLEISIÄ ASIOITA 

 

Hiekka 

Viljelypalstoille kaupunki saattaa tuoda keväisin hiekkalaatikoiden vaihdettavia hiekkoja. Kaupunki 

ei kuitenkaan ole velvoitettu niitä tuomaan palstoille, hiekkoja ei myöskään puhdisteta 

erikseen. Viljelijät voivat käyttää hiekkaa halutessaan maanparannukseen. Kaupunki ei myöskään 

vaihda multia viljelypalstoilla, pois lukien esteettömien viljelylaatikoiden mullat (tällä hetkellä 

vuokrattavissa vain Silkkiniityssä).  

 

WC 

Leppäsillassa on ainoa kaupungin wc-tila, jota yhteistyössä hoidetaan viljelijöiden kanssa. 

Kauklahdessa on KIPINÄ ry:n ylläpitämä wc, jota kaupunki ei ylläpidä. WC-tilan ovikoodi jaetaan 

vain Leppäsillan viljelijöille, ja koodi vaihdetaan vuosittain. Koodia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.  

 

Palstakontaktit 

Jokaisella alueella on yleensä myös oma palstakontakti (koostuu vapaaehtoisista viljelijöistä), joka 

voi neuvoa viljelyyn liittyvissä yleisissä asioissa. Joillain alueilla heitä voi olla useampi. Heidän 

yhteystietonsa löytyvät palsta-alueen ilmoitustaululta. Espoon eri palsta-alueiden palstakontaktit 

muodostavat palstakontaktiverkoston. Viljelijää, joka on kiinnostunut lähtemään mukaan 

palstakontaktitoimintaan, kannustetaan ottamaan yhteyttä oman alueensa palstakontakteihin.  

 

Palstajonoon ilmoittautuminen sekä yhteystiedot 

Viljelypalstajonoon voi liittyä laittamalla sähköpostia vipa@espoo.fi ja kertomalla mille 

alueelle/alueille haluaa jonoon. Suuren kysynnän vuoksi, palstoja vuokrataan pääsääntöisesti vain 

espoolaisille jonon mukaan (vuodesta 2020 lähtien).  

 

Viljelijät ovat vastuussa yhteystietojensa oikeellisuudesta, muutokset tulee ilmoittaa vipa@espoo.fi.  

 

Viljelysääntöjen kieliversiot 

Säännöt/vuokrausehdot sekä info löytyvät suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi sekä 

arabiaksi Espoon kaupungin nettisivuilta: www.espoo.fi/viljelypalstat 
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