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Viljelypalstojen säännöt

1. VILJELY

 Viljelypalstat on tarkoitettu avomaaviljelyyn.

 Palstalla saa kasvattaa yksivuotisten hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5

metrin korkuiseksi kasvavia marjapensaita, mutta ei koristepensaita. Viljelijä vastaa
kasvustonsa pysymisestä omalla palstallaan juurineen ja latvustoineen.

 Palstalle ei saa istuttaa puita.

 Palstalla saa kasvattaa vain laillisia kasveja.
 Kasvit on sijoiteltava palstalle siten, että ne ovat hoidettavissa omalta palstalta

käsin eikä niistä aiheudu haittaa muille viljelijöille (marjapensaiden suositeltava

istutusetäisyys palstan rajasta on 1- 1,5 m).
 Viljelypalstan reunoille on jätettävä kulkuväylät vapaiksi, jotta kulku muille palstoille

onnistuu esteettä. Kulkuväyliä ei saa ottaa viljelykäyttöön.

 Palstaa on viljeltävä. Mikäli palstan viljelyä ei ole aloitettu kesäkuun loppuun
mennessä tai palsta on rikkakasvien tai tavaroiden valtaama, vuokraaja menettää

vuokraoikeuden palstaan.

 Taimien esikasvatukseen ja suojaamiseen voi käyttää harsoa.
 Taimien esikasvatukseen voi rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka suositeltava

korkeus on enintään 0,50 m.

 Palstalle ei ole lupa asentaa kasvihuoneita, katoksia, aitoja, terasseja, laatoitusta
yms. Kaupunki voi poistaa palstoilta luvattomat rakenteet ja laskuttaa

vuokralaiselta täysimääräiset siivouskustannukset.

 Matalien viljelylaatikoiden/ lavakaulusten käyttö palstalla on sallittua (suositeltava
korkeus enintään 0,5 m).

 Matalat työkalulaatikot palstalla ovat sallittuja (suositeltava korkeus enintään 0,5

m).

 Yksivuotiset palstat kaupunki muokkaa keväällä ja syksyllä, mutta ei suorita niiden
lannoitusta. Syysmuokkaus tehdään 15.10. jälkeen.

 Sato on korjattava ja palsta on tyhjennettävä 15.10. mennessä yksivuotisilla

palstoilla.
 Monivuotisille palstoille kaupunki ei suorita kevät- eikä syysmuokkausta.

 Viljelyssä ei saa käyttää kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita.

2. RAJAT

 Rajamerkkien siirtäminen on kielletty.
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3. JÄTEHUOLTO

 Vuokraajan on huolehdittava viljelypalstan siisteydestä ja toimitettava jätteet pois

palstalta tarvittaessa omalla kustannuksellaan.
 Palstalla ei saa säilyttää viljelyyn kuulumatonta tavaraa (pöydät, grillit yms.).

Kevytrakenteisen puutarhatuolin (1-2 kpl) säilyttäminen palstalla on sallittua.

Kaupunki voi poistaa luvattoman tavaran ja laskuttaa vuokralaiselta täysimääräiset
siivouskustannukset.

 Palstalla syntyvä maatuva kasvijäte voidaan kompostoida omalla palstalla esim.

matalaan kehikkoon. Komposti voi olla monivuotisilla palstoilla talven yli. Palstalla ei
saa kompostoida talousjätettä.

 Kasvijätteen ja roskan läjittäminen viljelypalsta-alueen reunoille ja ulkopuolelle on

kielletty.
 Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien tai muiden jätteiden polttaminen on

kielletty.

4. VUOKRAUS

 Kangasalan kaupunki vuokraa vapaana olevia noin aarin (10 m x 10 m) kokoisia

viljelypalstoja Kyötikkälästä (Kruununvoudintie). Viljelypalstojen koko vaihtelee jonkin

verran.
 Yhdellä taloudella voi olla vuokralla korkeintaan kaksi (2) palstaa kerrallaan.

 Palstan vuokra on 25,00 euroa kesäkaudelta. Maksettua vuokraa ei palauteta, jos

vuokraaja jättää palstansa käyttämättä ja palsta vuokrataan uudelleen.
 Vuokralainen ei saa siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle.

 Vuokraaja sitoutuu noudattamaan viljelypalsta-alueen sääntöjä. Vuosittainen

vuokraoikeus ei ala ennen kuin vuosivuokra on maksettu. Vuokralainen vastaa
yhteystietojensa oikeellisuudesta. Vuokra on maksettava eräpäivään mennessä tai

palsta luovutetaan seuraavalle viljelijälle.

 Vuokraajan on poistettava kasvit ja muu viljelyvälineistö viljelypalstalta välittömästi,
kun palstan vuokraus päättyy. Kaupungilla on oikeus laskuttaa täysimääräiset

palstan tyhjennys- ja siivouskustannukset vuokralaiselta.

 Sääntöjen rikkomisesta ja vuokralaisen epäsopivasta toiminnasta tai käytöksestä
(häiriökäyttäytyminen, kasvinsuojelu- tai torjunta-aineiden käyttö, viljelyyn

kuulumattoman tavaran varastointi, palstan viljelemättömyys jne.) voi kaupunki

päättää palstanvuokrauksen yksipuolisesti. Palstavuokraa ei tällöin palauteta
takaisin.
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 Kangasalan kaupungin viljelypalstan edellisellä kaudella maksaneet säilyttävät

vanhan paikkansa maksamalla heille lähettävän viljelypalstan vuokralaskun

seuraavalle kaudelle.

5. MUUT ASIAT

 Kaupunki ei vastaa kasveille tai palstalla oleville rakenteille tehdystä ilkivallasta eikä

palstoilla säilytettävästä tavarasta/ materiaalista.
 Viljelypalstojen säännöt tulevat voimaan 1.1.2023.

Palautteet: www.kangasala.fi/infrapalaute

Vuokraukset ja lisätiedot vuokrauksesta: teke.verkkokauppa@kangasala.fi

http://www.kangasala.fi/infrapalaute
mailto:teke.verkkokauppa@kangasala.fi
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