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PALSTAVILJELYALUEIDEN YLEISET SÄÄNNÖT RAASEPORISSA

Palsta‐alueen käyttö
Palstaviljelyalueen vuokraa Raaseporin kaupunki, viljeltävän palstan käytöstä vastaa vuokraaja.
Palstaa saa käyttää yksinomaan hyötykasvien ja kukkien viljelyyn.
Palstaviljely‐alue on kaikille avoin alue, joten siellä liikkumista ei saa palstoja lukuun ottamatta
rajoittaa.
Palstaa on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna.
Syksyllä kasvukauden jälkeen sato on korjattava pois ja palsta tulee siistiä.

Viljeltävät kasvit
Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu haittaa,
esim. varjostusta, muille viljelijöille eivätkä ne saa haitata alueen muuta hoitoa.
Kasvit on pystyttävä poistamaan palstalta sopimuksen päättyessä.

Rakenteet ja rakennelmat
Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille. Niiden on
mahduttava kokonaan palstan sisälle.
Ns. lavakaulusten käyttö on sallittu.
Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin.
Muovitunnelit ja kasvilavat yms. rakenteet tulee sijoittaa niin, ettei niistä aiheudu varjostavaa tms.
haittaa toisille viljelijöille.
Kiinteitä grillejä tai muita rakennelmia (esim. kasvihuoneita, aitoja, pergoloita, terasseja yms.) ei
palstalle tai sen yhteyteen saa rakentaa.
Viljelyaikana palstoilla käytettävät multa‐ ja lannoitesäkit, vesisäiliöt sekä taimi‐ ja sadonkorjuuastiat
ym. tulee säilyttää keskitetysti palstalla tai varastolaatikossa.
Syksyllä viljelyalueelle saa jättää vain varastolaatikon, kompostikehikon ja isot vedenkeräysastiat sekä
monivuotisten kasvien tuet.
Kaikki rakennelmat on poistettava sopimuksen päättyessä.
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Kompostointi, jätteet
Rikkaruohot ja kasvijäte tulee kompostoida palstalla.
Kaikki maatumaton jäte (muovi‐ ja lasipakkaukset yms.) on vietävä kaupungin palsta‐alueelle
tuomaan roskasäiliöön. Jos roskat eivät mahdu säiliöön, viljelijän on huolehdittava niiden pois
kuljettamisesta alueelta.

Alueen kunnossapito ja hoito
Palstanviljelijöiden on huolehdittava rikkaruohojen kitkemisestä.
Palstoja ei muokata, kynnetä tai äestetä kaupungin toimesta.
Kaupunki ei toimita alueelle hiekkaa tai muita maanparannusaineita
Maan kalkitus, lannoitus ja perusparannus esimerkiksi hiekalla ja turpeella on sallittua ja
suositeltavaa.
Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia torjunta‐aineita
Oma palsta on hoidettava kokonaan lähimpään ojaan, polkuun tai viereiseen palstaan asti.
Vuokraan kuuluu oikeus käyttää mahdollista vesipistettä.

Järjestys
Viljelijöiden tulee huolehtia yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä koko palstaviljelyalueella.
Palstalle ei saa tehdä avotulta.
Koiria/lemmikkieläimiä saa tuoda palstoille, mutta ne on pidettävä kytkettyinä.
Vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta tekemistään parannuksista palstallaan.
Pysäköinti palsta‐alueiden läheisyydessä on sallittu vain luvallisilla paikoilla. Tavaroiden purkamiseksi
ja lastaamiseksi auton saa pysäköidä lyhytaikaisesti palsta‐alueen viereen.
Kaupunki valvoo näiden ohjeiden noudattamista ja antaa viljelijöille tarvittaessa kehotuksia
havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi sekä valvoo niiden toteuttamista. Kehotuksen
noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelyspalstan menettämiseen.

Tiedottaminen
Kaupunki tiedottaa viljelypalstoja koskevista asioista kaupungin internet‐sivuilla ja tarvittaessa
suoraan palstan vuokranneelle viljelijälle.

