TULLISAAREN PUISTON VILJELYSPALSTAN SÄÄNNÖT
1. Viljelymaat omistaa Helsingin kaupunki. Laajasalo - Degerö Seura r.y. vastaa palstojen
vuokraamisesta ja kaikesta muusta palstaviljelyyn liittyvistä asioista.

2. Palstaa on viljeltävä ja pidettävä hoidettuna. Viljely on aloitettava toukokuun loppuun mennessä
(pois lukien 2016) heti kun Helsingin kaupunki on äestänyt maan. Kasvit on sijoitettava siten,
että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin ja että niistä ei aiheudu haittaa muille viljelijöille.
Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn. Palstalla saa kasvattaa ainoastaan yksivuotisia
hyötykasveja ja kukkia. Rikkaruohot on kitkettävä. Viljelyssä tulee käyttää luonnonmukaisia
menetelmiä. Maavaikutteisten torjunta-aineiden käyttö kielletty! Palstalle ei saa tehdä avotulta.
Roskien ja muiden jätteiden polttaminen on kielletty.

3. Palstat ja niiden reuna-alueet on pidettävä siisteinä! Rikkaruohot ja kasvijäte tulee kompostoida
omalla palstalla. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty. Kaikki maatumaton jäte
(muovi- ja lasipakkaukset yms.) on vietävä alueelta pois.

4. Palsta on vuokraajan käytössä kasvukauden; jakotilaisuudesta syyskuun loppuun saakka.
Monivuotisia sopimuksia ei tehdä, pois lukien tämä ensimmäinen kausi jolloin jaetaan samalla
jo seuraava (2017) kausi halukkaille. Vuokralaisella on etuoikeus palstansa vuokraamiseen
seuraavaksi kaudeksi, mikäli hän maksaa seuraavan kauden vuokransa eräpäivään mennessä.

5. Viljelykausi päättyy syyskuun lopussa, jolloin palstojen tulee olla tyhjiä ja siistejä maan kääntöä
varten. Palstoille ei saa jättää muoviämpäreitä, harsoja, työkaluja, yms. tavaraa, jotka eivät
talveksi viljelypalstoille kuulu. Jos palstalla on sinne kuulumatonta tavaraa tai roskaa, viljelijää
laskutetaan siivouksesta.

6. Palstalle ei saa rakentaa kompostikehikkoa eikä työkalu-/varastolaatikkoa, koska se estää
kaupungin suorittamaa maamuokkausta. Laajasalo-Degerö seura tuo paikalle viljelijöille
yhteisen työkalulaatikon. Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen
muovitunnelin, jonka korkeus saa olla enintään 50 cm. Kiinteitä grillejä tai muuta rakennelmia
(esim. kasvihuoneita, lavoja, pergoloita, laatoitusta yms.) ei palstalle saa rakentaa.

7. Lintujen ja muiden eläinten ruokinta palsta-alueella on ehdottomasti kielletty.
8. Palstoilla on annettava työskentelyrauha kanssaviljelijöille ja havaittaessa puututtava ikivallan
tekoon.

9. Viljelijät ovat ilmoitusvelvollisia Laajasalo - Degerö Seura r.y:lle viljelyspalstapellon
tapahtumista, osoitteenmuutoksista, yms.
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10. Se minkä tuot pellolle, viet myös vuokrasopimuksen päätyttyä mennessäsi. Muussa tapauksessa

voimme veloittaa palstan siivousmaksun 100€. Palstat tarkastetaan kaupungin toimesta
syksyisin.

11. Vuokran määrä on 25,00€ ½ aaria per kausi, sekä vesimaksu 15,00€. Vuokralaisen tulee olla
Laajasalo-Degerö seuran jäsen tai liittyä seuran jäseneksi varauksen yhteydessä. Seuran
jäsenmaksu on 15,00€ vuodessa. Maksulla vahvistat viljelyspalstan itsellesi.

12. Vuokranantajalla on oikeus tarkastaa vuokran määrää viljelyskausittain.
13. Palstaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä luovuttaa muutenkaan palstaa kolmannen
käyttöön.

14. Vuokranantajalla on oikeus periä vuokralaiselta kulut, jotka vuokralainen aiheuttaa tämän
sopimuksen sääntöjen vastaisella toiminnallaan. Näitä kuluja ovat esimerkiksi ylimääräisestä
siivouksesta tai kohtuuttomasta vedenkäytöstä aiheutuvat kulut.

15. Näiden sääntöjen lisäksi palsta-alueella on noudatettava Järjestyslakia (27.6.2003/612) esim.
lemmikkieläinkuria.

16. Viljelijät kantavat vastuun viljeltävistä tuotteistaan sekä seuran toimittamassa työkaluvajassa
sijaitsevista välineistään.

Viljelyspalstan maksu maksetaan seuramme tilille Nordea FI68 1458 3000 1020 37
ja viestiksi oma nimi/viljelyspalsta. Samalle tilille voit maksaa myös seuran jäsenmaksun viitteellä
jäsenmaksu/oma nimi.
Viljelyspalstan yhteyshenkilönä toimii Laajasalo-Degerö seuran puolesta seuran sihteeri
Riitta Ikonen Puh. 040 5266 258 tai sähköposti riitta.ikonen@suomi24.fi.
Viljelyspalstan säännöistä ja muista viljelykseen liittyvistä asioista vastaa Laajasalo-Degerö seuran
viljelyspalstatoimikunta. Yhdistys valvoo näiden ohjeiden noudattamista ja antaa viljelijöille
tarvittaessa kehotuksia havaittujen laiminlyöntien ja puutteiden korjaamiseksi. Kehotuksen
noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelyspalstan menettämiseen.
Lisää tietoa Laajasalo-Degerö seuran ja Laajasalon asioista löydät seuramme internet sivuilta
www.laajasalo.net
VESIASTIAN TÄYTÖSTÄ VASTAA LAAJASALON VPK! Ilmoitathan seuran sihteerille Riitta Ikoselle
Puh. 040 5266 258 kun huomaat sen olevan tyhjä.

Infoa vapaista viljelyspalstoista saat spostilla seuran sihteeriltä riitta.ikonen@suomi24.fi
Helsingissä 16. kesäkuuta 2016
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