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Puustellinmetsän puiston viljelypalstojen säännöt  
 
Vuokraus 
 

1. Palstaa on käytettävä yksinomaan viljelyspalstatarkoituksiin. 
2. Alueella ei saa harjoittaa liiketoimintaa. 
3. Vuokralaisella ei ole oikeutta ottaa alivuokralaisia, eikä siirtää vuokraoikeuttaan toiselle. 
4. Jos vuokralainen muuttaa, on uusi osoite ilmoitettava kuukauden kuluessa muutosta 

kunnalle. 
5. Palstan vuokraoikeuden voi menettää, jos vuokratun palstan viljelyn tai hoidon laiminlyö. 
6. Vuokralainen on velvollinen, ennen vuokra-ajan päättymistä, omalla kustannuksellaan 

poistamaan palstalla olevat kasvit, istutukset, välineet ja muut vuokralaisen tuomat tavarat 

sekä menettelemään muutoinkin kunnan osoittamalla tavalla.             
 
Viljely    
 

7. Palstan viljely, hoito, maanmuokkaus ja kaikki muut mahdolliset palstoilla tehtävät 
toimenpiteet ovat vuokralaisen vastuulla.  

8. Viljely on aloitettava viimeistään 30.5. mennessä. 
9. Syksyllä kasvukauden jälkeen, mutta viimeistään 31.11 mennessä sato on korjattava pois ja 

palsta tulee siistiä. 
10. Palsta on pidettävä hoidettuna, pääasiassa rikkaruohottomana ja käytävät palstan kohdalla 

puhtaina.  

11. Palstoja rajaavien puiden tulee olla vapaita kasveista ja muista esteistä palstoille kulun 
helpottamiseksi. 

12. Viljelypalstoille ei saa istuttaa hedelmäpuita, marjapensaita, vadelmia tai muita puuvartisia 
kasveja. 

12.1. Monivuotisia ruohovartisia kasveja kuten mansikoita, raparperia ja yrttejä voi istuttaa.  
 
Rakenteet 
 

13. Työkalulaatikon pitäminen palstalla on sallittua 
13.1. Työkalulaatikon tulee olla luonnollisen värinen (musta, ruskea, harmaa, vihreä) 

14. Puiset irralliset ns. lavakaulukset (maksimikoko 100 cm x 120 cm) ovat sallittuja. 
15. Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka 

korkeus saa olla enintään 50 cm. Muovitunneli tulee poistaa kasvukauden jälkeen.  
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16. Väliaikaiset hallalta ja tuhohyönteisiltä ja -eläimiltä suojaavat harsot, verkot sekä orgaaniset 

katteet (esimerkiksi kuorikate tai heinäkate) ovat sallittuja.  
17. Yksivuotisten taimien tuentaan on sallittu käyttää niille tarkoitettuja rakenteita. 
18. Palstalle ei saa rakentaa tai tuoda mitään rakenteita, joita ei ole mainittu säännöissä 

erikseen sallittuina.  
18.1. Luvattomat rakenteet sisältävät mm. grillit, tuolit, puulaudat, hoitokäytävien tai muiden 

alueiden laudoitukset tai kivetykset ja muoviset tai kankaiset katteet. 
19. Tuusulan kunta voi poistaa palstoilta luvattomat rakenteet ja laskuttaa vuokralaiselta 

täysimääräiset siivouskustannukset.   
20. Palstojen puisiin reunoihin tai kulmissa oleviin tolppiin ei saa porata, naulata, liimata tai 

muutoin kiinnittää mitään eikä tehdä niitä vaurioittavia toimenpiteitä. Palstojen kulmissa 
olevien tolppien koukut ovat ripustamista varten. 

21. Palstalle ei saa jättää talveksi muita tavaroita, roskia tai rakenteita kuin työkalulaatikon ja 
lavakauluksia. 

 
Muuta  

 
22. Palstalta ei saa viedä pois multaa, savea, hiekkaa tai muita maalajeja.       
23. Palstan käyttöön nähden on vuokralaisen noudatettava niitä ohjeita, joita kunta on antanut 

tai vastedes antaa. 

24. Kunta ei vastaa palstan kasveille tai palstalle jätetyille välineille kohdistuvasta ilkivallasta. ¨ 
24. Tämän dokumentin Puustellinmetsänpuiston viljelypalstojen säännöt koskevat myös 
Puustellinmetsäpuistossa vuokrattavia viljelylaatikoita.  


