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Koivu-Mankkaan viljelypalstat 
Palautevastaus  
 
 
 
Suunnitelman tavoite  
Kunnostussuunnitelman tavoitteena on toteuttaa uusia palstoja Gräsanojan tulvarakenteen 
alueelta poistuvien palstojen tilalle. Samalla yhtenäistetään kaikkien palstojen koko, yhden 
viljelypalstan koko on n. 100 neliötä. Palstojen merkintäjärjestelmä uusitaan helpottamaan 
kunnossapitojärjestelmää ja palstojen maastomerkintää. Kesävesijärjestelmä uusitaan ja 
kastelupisteitä lisätään. Palsta-alueen käytäväverkostoa ja kuivatusjärjestelmää 
kunnostetaan. Alueen varustuksia uusitaan mm. syväastioiden osalta. Seiliniityn reitti 
levennetään ja valaistaan. 
 
Asukastilaisuus 
Koivu-Mankaan viljelypastojen kunnostussuunnitelman luonnos esiteltiin asukasillassa 
10.5.2022 viljelypalstalla. Asukastilaisuuden tavoitteena oli informoida viljelijöitä tulevasta 
rakentamisesta ja sen vaikutuksista. 
Tilaisuudesta oli tiedotettu kaupungin nettisivuilla ja viljelijöille postitetulla kirjeellä. Viljelijöillä 
oli mahdollisuus vastata kyselyyn, joka oli saatavissa hankkeen nettisivuilta. Lisäksi 
kyselylomakkeita jaettiin asukastilaisuudessa. Kyselyn tarkoituksena oli kuulla viljelijöiden 
ajatuksia ja toiveita koskien pastojen toimintaa. Kyselyaikaa oli 17.5.2022 asti. 
Kyselyvastauksia saatiin 32 kpl. 
Asukastilaisuuteen osallistui reilu 30 henkilöä.  
  
Kiitämme viljelijöitä kaikista saaduista vastauksista ja kommenteista. 
Ohessa yhteenveto asukastilaisuudessa ja nettikyselyn kautta saatuihin palautteisiin:  
 
Suunnitteluprosessi 
Asukastilaisuudessa esitetty suunnitelma on luonnos. Luonnos on esillä hankkeen 
nettisivuilla, kunnes lopullinen suunnitelma valmistuu. Suunnitelman valmistuttua se 
päivitetään hankkeen nettisivuille. Tavoite on, että suunnitelma valmistuu syksyllä 2022. 
Perusparannussuunnitelman hyväksyy suunnittelupäällikkö Salla Hänninen.  

 
Rakentamisen aikataulu  
Viljelypasta-alueelta poistetaan eteläisin osa, nykyiset palstat (numerot 67- 92). Nämä 
palstat tulevat jäämään Gräsanojan tulvan vaikutusalueelle, jonne kaupunki rakennuttaa 
seuraavina vuosina tulvatasanteen. Tulvatasanne toteutetaan erillisenä hankkeena.  
Viljelyalueen pohjoisosaan rakennetaan 19 kpl uusia palstoja. Nykyisin viljelyalueella on 95 
viljelyksessä olevaa palstaa. 12 viljelypalstaa ei ole viljelyksessä palstan huonon kunnon tai 
muun syyn johdosta. 
Rakentamisen jälkeen palsta-alueella on yhteensä 100 kpl palstoja. 
Viljelyalueen kunnostustyöt aloitetaan kevättalvella 2023 puiden kaadolla, mikäli hankkeelle 
myönnetään tarvittavat määrärahat eikä muita esteitä ilmene. 
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Kunnostustyö kestää arviolta vuoden. Tavoitteena on, että viljelijät pääsisivät keväällä 2024 
viljelemään. 
Kaupunki rakentaa syksyllä 2022 viljelypalsta-aleen eteläosaan siirrealueen jonne viljelijät 
voivat siirtää monivuotisia kasveja syksyllä 2022. Siirrealueelle rakennetaan väliaikainen 
vesipiste kastelua varten.  
Viljelyalueen halki kulkevalla maanalaisella kaasuputkella ei ole vaikutusta viljelypalstoihin. 
Viljelypalsta-alueen työmaajärjestelyistä vastaa rakentaja.  
 
Palstojen koot ja käytävät sekä liittyminen naapuripalstaan: 
Palsta-alueiden koot yhtenäistetään. Kaikkien palsta-alueiden koko on n.100 neliötä. 
Nykyisen palsta-alueen keskellä olevat puut poistetaan kantoineen, vaikka muutama viljelijä 
toivoikin varjoisuutta.  
Palsta-alueen laajennus tehdään viljelyalueen pohjoisosaan, metsän reunavyöhykkeeseen, 
jonne perustetaan uudet palstat kasvualustoineen, yhteensä 19 kpl.  Parissa vastauksessa 
kyseenalaistettiin metsän suhde rakennettuun viljelyalueeseen, toivoen metsän säilyvyyttä.  
Alueen luontoarvot on otettu huomioon, eikä toimenpiteellä ole todettu olevan merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia. Koska palstojen kysyntä on todella suuri, pyritään tarjoamaan myös 
uusia palstoja. 
Pienempien n. 20 neliön kokoisten palstojen kysyntä jäi vähäiseksi, joten kaupunki ei tule 
toteuttamaan pienempiä palstoja. Luonnoksessa olleiden pienempien palstojen tilalle 
rakennetaan muutama sadan neliön kokoinen palsta. 
Liikuntaesteisille tarkoitettu palsta rakennetaan alueen länsipäätyyn, liikuntaesteiselle 
rakennettavan pysäköintipaikan viereen.  
Palstojen välille rakennetaan huoltokäytävät suunnitelman mukaan. Jokaiselle palstalle 
pääsee kivituhkakäytävää pitkin. Palstan rajautuessa naapuripalstaan, viljelijä sopii naapurin 
kanssa yhteisen rajan hoidosta.  
Palsta-alueen kausivesijohtoverkosto uusitaan. Viljelypalsta-alue salaojitetaan. 
Palsta-alue muokataan uudelleen kokonaisuudessaan, pinta kuoritaan ja tarvittaessa 
tuodaan uutta viljelyyn sopivaa kasvualustaa. Palstojen merkkipylväät uusitaan, ja samalla 
koko numerointijärjestelmä päivitetään. Koska palstojen numerointi järjestetään uudelleen, 
on oletettavaa, että nykyinen pastanumero muuttuu. 
 
Kasvien ja varusteiden siirto  
Lokakuun loppuun mennessä 2022, tulee palstat olla tyhjennettynä kasveista ja kaikista 
varusteita viljelijän toimesta. Mahdollisia rikkakasvia voi jättää palstalle, ei kuitenkaan 
vieraslajeja. Kyselyn perusteella pääosa viljelijöistä tarvitsisi siirrealuetta kasviensa 
väliaikaiseen istutukseen. Suunnitelmassa on varauduttu n.  300 neliön kokoiseen 
alueeseen, jonne viljelijä voi halutessaan siirtää monivuotisia kasvejaan. Siirrealue on 
esitetty suunnitelmassa viljelypalsta-alueen eteläpuolelle. Siirrealueelle istutettavien kasvien 
paikoista sopivat viljelijät keskenään. Kaupunki ei vastaa kasvien kasvuunlähdöstä eikä 
korvaa siirrekasveja. 
 
Rakennustyön alkaessa palstat katselmoidaan. Mikäli palstoille on jäänyt sinne 
kuulumatonta materiaalia (monivuotiset kasvit, varusteet ja rakenteet), tulee kaupunki 
laskuttamaan viljelijää materiaalin poiskuljetuksesta ja jätekäsittelyyn liittyvistä kuluista.   
Viljelijät esittivät toiveen jätelavan toimittamisesta palsta-alueiden tyhjentämistä ja 
materiaalin poiskuljettamista varten. Kaupunki ei tule järjestämään erillisitä jätelavaa, vaan 
kehotti viljelijöitä miettimään asiaa keskenään. 
Esitettiin myöskin toive saada kaivinkoneapua pensaiden poistamiseksi. Tähän kaupunki ei 
lupautunut, vaan viitasi viljelijöiden miettimään toimenpiteen toteuttamista keskuudessaan. 
 



  3 
(
3
) 

  
  

  

 

 

Kompostointi ja tuholaiset 
Asukastiaisuudessa toivottiin yhteistä kompostia. Kaupunki ohjeistaa että, kompostointi tulee 
tehdä omalla isommalla (n. 100 neliön) palstalla. Yleistä kompostia ei sijoiteta alueelle. 
Alueelle tulee 2 kpl syväasioita normaalille jätteelle. 
Palstoilla esiintyvien mahdollisten tuholaisten ja vieraslajien torjunnasta vastaa viljelijä. 
 
Muut varusteet wc, penkit, pöydät, pyörät 
Vastausten perusteella useimmat tulevat palstoille pyörällä, vajaa puolet käyttäjistä 
useimmin autolla. Palsta-alueelle saavutaan kaikkien rakennettujen reittien kautta, eniten 
Mankkaanlaakson suunnalta. Palautteen perusteella yleisille pyöräpaikoille ei nähty 
merkittävää tarvetta.  
Kaupunki kunnostaa alueen parkkipaikan ja varustaa sen liikennemerkein. Kaksi lastausta 
palvelevaa pysäköintipaikkaa sijoitetaan viljelyalueen huoltopisteisisiin. Vähäisen kysynnän 
johdosta ei alueelle toteuteta erillisiä pyöräpaikkoja.  
Aikaa palstalla vietetään keskimäärin 2,5 tuntia joka päivä. Käyttö jakautuu tasaisesti 
vuorokauden sekä arjen ja viikonlopun välille. Noin puolet viljelijöistä käy palstalla yksin ja 
puolet useimmin kaverin kanssa. Penkki-pöytä kalusteet eivät saaneet suuremmassa määrin 
kannatusta, sen sijaan wc-tiloja toivottiin. Kaupunki on linjannut, ettei se ylläpidä wc tiloja 
viljelypalsta-alueella kunnossapidollisista syistä. Toiveita esitettiin myös alueen aitaamiseksi, 
mutta siitä aiheutuvat kustannukset rajoittavat aitaamisen toteuttamista. 

 
Seiliniitynreitti   
Seiliniityn puistoreitti kunnostetaan ja samalla sitä levennetään 3,5 metriä leveäksi. Reitti 
valaistaan ja reitin varrelle asennetaan penkit. Seiliniityn käytävän alle varaudutaan 
sijoittamaan HSYn jätevesijohto, jonka saneerausurakasta ja rakentamisen aikataulusta 
vastaa HSY. Kunnostuksen aikataulu sovitaan mahdollisen HSYn jätevesijohdon 
aikatauluun liittyen. Jätevesijohto edellyttää riittävästi etäisyyttä reitin ja palsta-alueen välille. 
Tälle välialueelle toivottiin myös puita, mutta jätevesijohdon sijainti ei mahdollista puiden 
istuttamista näin lähelle johtolinjaa. 
Reitin ja viljelypalstojen välille jätetään n. 3 metriä leveä tila, johon sijoittuu avo-oja. 
Palautevastauksissa toivottiin rakennettua reittiä myös pohjoisesta saavuttaessa. 
Puistometsässä on rakennettuja reittejä, jotka eivät suoraan yhdy palstoille, läntinen haara 
liittyy parkkipaikan tuntumaan. Koska reittien rakentamisen yhteydessä menetettäisiin lisää 
puustoa, eikä palautevastauksissa esitetty yhteystarve korostunut, ei puistosuunnitelmassa 
esitetä uutta yhteyttä pohjoispuolelle. 

 
Sopimukset 
Vuoden 2023 viljelykaudelta ei peritä maksuja. 
Vanhat viljelysopimukset irtisanotaan ja uudet allekirjoitetaan rakentamisajankohdan ja 
valmistumisen tarkentuessa. Luonnonhoitoyksikkö informoi tästä myöhemmin erikseen. 
Viljelijät toivoivat myös ”vanhan oman” viljelypalstan saamista takaisin 
kunnostustoimenpiteiden jälkeen.  Tätä kaupunki ei voi tässä vaiheessa luvata. Asia 
tarkentuu myöhemmin, kun kokonaistilanne vuokralaisista ja palsta-alueiden sijainnista ja 
palstanumeroinnista tarkentuu. 

 
 

Yhteystiedot: 
 
Leena Ihalainen (leena.ihalainen@espoo.fi ,suunnittelu 
vipa@espoo.fi), kunnossapito  
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