
Fallpakan ja Porslahden viljelypalsta-alueet 

Hyvää kevään ja viljelykauden odotusta kaikille palstalaisille. Palstatoimikunta on koonnut tämän 
vuoden tapahtumista ja velvoitteista alla olevat tärkeät tiedot. 

Palstamaksut 
Palstoista perittävät vuokrat ovat entisen suuruisia. 
Iso palsta (n. aari) maksaa 50 € ja pieni palsta ( n. ½ aaria) maksaa 39 €. 
 
Erillistä laskua maksatusta varten ei lähetetä, vaan palstat on maksettava tämän 
kirjeen perusteella 16.3.2019 mennessä tilille: 
 
Vuosaari-Seura ry Palsta 
Nordea FI13 1544 3000 0014 25. 

Viitekenttään Fallpakkalaiset merkitsevät numeron 5458 ja Porslahtelaiset 4569. 

Mikäli maksaja on eri henkilö kuin palstan viljelijä, on viitekenttä jätettävä tyhjäksi ja 
viestikenttään kirjoitettava palstan vuokraajan nimi ja palstan numero. 
 
Maksamattomat ja irtisanotut palstat vuokrataan uudelleen 15.4.2019 alkaen. 

Kevään infotilaisuus kahvitarjoiluineen pidetään Vuosaaren kirkon seurakuntasalissa, 
Satamasaarentie 7, tiistaina 16.4.2019 alkaen klo 18.00. 
Infotilaisuudessa saamme tietoa niin syötävistä kuin koristekasveista jotka houkuttelevat perhosia. 
Lisäksi saamme tietoa ja opastusta vieraskasveista. Asiantuntijat vastaavat myös kysymyksiin. 
Infotilaisuudessa käsitellään myös turvallisuuteen liittyviä asioita ja miten toimia eri 
riski/vaaratilanteissa. 

Palsta-alueiden talkoopäivä on lauantaina 27.4.2019. Kahvitarjoilua klo 12.00-14.00. 
Talkoopäivänä alueille tuodaan jätelavat. Mikäli lavoja on kaksi, toinen lava on 
ainoastaan puutarha- eli viherjätteelle ja toinen sekajätteelle. 
Lavoihin kiinnitetään kyltit kertomaan, mitä jätettä lavalle saa tuoda.On erittäin tärkeää, että 
viherjätteen joukkoon ei tuoda mitään sekajätteeseen kuuluvaa, koska viherjätteen joudumme itse 
maksamaan ja se on halvempaa kaatopaikkajätettä.  
Toisaalta kaikki palstoilla muodostuva viherjäte on mullan raaka-ainetta, joten se kannattaa 
hyödyntää kompostoimalla, sen sijaan että ostaa multaa palstoille. 
 
Palstojen katselmukset 
Helsingin kaupungin ohjeiden mukaan viljely pitää olla aloitettu toukokuun loppuu mennessä. 
Palstojen seuranta alkaa toukokuussa jolloin palstan työstö ja muokkaus pitää olla hyvällä mallilla.  
 
Palstojen ensikatselmus on 1.6.2019. Palstat jotka ovat huonolla hoidolla saavat huomautuksen 
ja näiden kohdalla tehdään uusi katselmus 12.6.2019. Palstat joilla ei ole aloitettu viljelyä tai ovat 
unohdetun näköisiä, tehdään arviointi jonka perusteella ne voidaan irtisanoa. 
Se että palsta on maksettu ei oikeuta sen pitoon, vaan palsta pitää olla viljelty ja hoidettu. 
Palsta pitää olla hoidettu ohjeiden mukaan koko kasvukauden ajan. 
 
Syyspläjäyspäivä 
pidetään lauantai 7.9.2019 alkaen klo 12.00. Pläjäyspäivänä palstalaisilla on tilaisuus vaihtaa, 
antaa tai myydä pikkurahalla liikatuotantoa. Pläjäys on mainio tilaisuus tutustua toisiin 
palstalaisiin, vaihtaa mielipiteitä viljeltävistä tuotteista, kuulla ja laittaa kiertoon kokemiaan hyviä 
viljelyohjeita ja ennen kaikkea nauttia kupponen pari kahvia siinä jutustelun lomassa. 



 
Käytävät 
Jokaisen viljelijän on huolehdittava oman palstansa kohdalla olevan käytävän siisteydestä ja siitä, 
että kasvusto ei leviä rajatolppien ulkopuolelle. Kaudella 2019 tehdään rajakorjauksia palstojen 
kohdalla joissa raja on väärässä linjassa. Mittauksen tekee palstatoimikunta joka ohjeistaa viljelijää 
mahdollisissa korjaustoimenpiteissä. 
 
Haitallisia vieraslajeja ja tuhoeläimet 
Koska Vuosaaren kanitilanne elää ja kanta näyttää vahvistuvan on tuhoja odotettavissa enemmän. 
Viljelijät voivat suojautua näitä vastaan esim. verkolla. 
Kaupungin toistaiseksi voimassa oleva ohje on vihreä verkkoaita, 80-120 cm korkeana. 
Matalampaa saa toki laittaa mutta tästä ei vastaavaa hyötyä ole. 
Mikäli palstaalueella havaitaan seuraavia eläimiä pyydämme että niistä ilmoitetaan 
palstavastaavalle esim. sähköpostilla: 
Kettu, kärppä, peura, myyrät, espanjansiruetana. Lisäksi jos epäilet että alueen sisällä on 
kanipesä. 
Haitallisia vieraslajeja ovat kaupungin luettelemat lajit joista löytyy tietoa täältä: 
 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/hoito/vieraslajit/ 
 
Jäteastiat sekajätteelle 
Jäteastioiden ulkopuolelle on jätesäkkien ja roskien jättäminen ehdottomasti kielletty. 
Tämänkaltainen toiminta johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen. 

Viljelypalsta-alueet ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joiden siisteydestä ja viihtyvyydestä me 
viljelijät olemme vastuussa. Noudattamalla kaupungin laatimia hoito-ja käyttöohjeita voimme 
kukin omalta osaltamme vaikuttaa palsta-alueiden viihtyvyyteen ja säilymiseen. 

Tämä kirje lähetetään sähköpostilla kaikille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostin yhteystietoihin, 
postikirjeenä sähköpostittomille. Lisäksi infokirje tulee nähtäville vuosaari-seuran kotisivuille 
osoiteessa https://vuosaari.fi/vuosaari-seura/viljelypalstat ja myöhemmin palstojen infotauluille. 

Toivotamme kaikille hyvää satovuotta 
Vuosaari-Seura ry 

 

Tärkeitä päivämääriä 

16.03.2019 palstavuokrien viimeinen maksupäivä 
15.04.2019 maksamattomien ja irtisanottujen palstojen uudelleenvuokraus 
16.04.2019 Infotilaisuus Vuosaaren kirkon seurakuntasalissa 
22.04.2019 kanankakkalannoitteen viimeinen tilauspäivä 
27.04.2019 palsta-alueiden talkoopäivä ja pollenparas toimitus palstoille 
28.04.2019 kanankakkalannoitteet palsta-alueille 
01.06.2019 palstakatselmus, huomautuskirjeet 
12.06.2019 katselmus huomautuksia saaneiden palstoilla 
07.09.2019 syyspläjäys 
  



Kevään toimituksia: 

Toimitusajankohdat on toimittajien kanssa sovittu siten miten toimittajille sopii. 

Pollen Paras/Asko Kiiskinen tulee jälleen talkoopäivänä alueillemme, ensin Porslahteen klo 12.00 
kieppeillä ja sen jälkeen Fallpakkaan. Jokainen Pollen Parasta haluava tekee tilauksen etukäteen 
joko soittamalla Asko Kiiskiselle puh. +358400675548 tai 
sähköpostilla asko.kiiskinen@kolumbus.fi. Pollen Paras maksaa 10€/säkki, 5 säkin ostajalle 6:s 
säkki ilmaiseksi. Käteismaksu Kiiskiselle. 

Kotipuutarhurin kanankakkalannoitetta 
toimittaa Tapio Luhtala hintaan 10 € 50 l säkki, 4 kpl säkkejä 34€. Tilaukset tehtävä etukäteen 
22.4.2019 mennessä joko puhelimitse 050-5564872, 02-4841140 tai 
sähköpostilla tapio.luhtala@koski.fi. 
Säkkien toimituspäivä on sunnuntai 28.4.2019 Porslahdessa klo 12.15-13.00 ja Fallpakassa klo 
13.15-13.45. Käteismaksu Luhtalalle. 

Olkipaaleja 
Olikipaalien toimitus selviää vasta maaliskuun puolen välin jälkeen. 
Tästä tiedotetaan myöhemmin. 
 
Taimitoimitukset 
 
Mahdolliset taimitoimitukset selventyvät myös myöhemmin. 
Ei ole vielä tietoa saadaanko Tertulta taimia tai kenties joltain toiselta toimittajalta. 
 
 


