
Palstaviljelyn säännöt 
 

1. Viljelymaan omistaa Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen 4H-yhdistys hallinnoi vuokrauksen. (Kaupungilla on oikeus ottaa kyseinen 
alue käyttöönsä ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Haltuunotosta tai toimenpiteistä tulee kaupungin ilmoittaa 14 vrk 
ennemmin alueen viljelijälle). 
2. Jokainen viljelijä sitoutuu pitämään palstat ja niiden reuna-alueet siisteinä. Viljelijät huolehtivat yleisestä 
siisteydestä koko palsta-alueella. Viljelypalstat ovat kaupungin maa-alueita, joilta edellytetään siistiä yleisilmettä. 
3. Palstaviljelyyn ei kuulu ylimääräisten esineiden, tavaroiden, huonekalujen, katosten ym. rakennelmien tuominen palsta-
alueelle. Sen sijaan esimerkiksi viljelyyn tarvittavat välineet ja harsokatteet ovat sallittuja, jos tuuli ei pääse viemään niitä. 
4. Viljelyssä tulee käyttää luonnonmukaisia menetelmiä. Maavaikutteisten torjunta-aineiden käyttö on kielletty! Myös 
maanparannusrae Ranun käyttö on kielletty. Maan kalkitus, lannoitus ja perusparannus esimerkiksi hiekalla ja turpeella on 
sallittua. 
5. Palsta on vuokraajan käytössä kasvukauden; jakotilaisuudesta syyskuun loppuun asti. 
6. Kasvukauden jälkeen palsta tulee tyhjentää tavaroista. Viljelykausi päättyy syyskuun viimeinen päivä, jolloin palstojen tulee 
olla tyhjiä, siistejä ja maa käännettynä sekä rikkaruohot tulee poistaa. Palstoille ei saa jättää mitään mikä ei talveksi 
viljelypalstoille kuulu (ämpärit, harsot, työkalut, kivet/tiilet, roskat, ym.). Jos palstalla on sinne kuulumatonta tavaraa tai 
roskaa, viljelijää voidaan laskuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Jokainen viljelijä huolehtii itse vuokrapalstan maanmuokkaustyöt 
keväisin ja syksyisin. (Huom! koskee kaikkia alueen palstoja). 
7. Palstat vuokrataan siinä kunnossa kuin ne vuokraushetkellä ovat. (Vuokraajalla mahdollisuus tarkistaa 
palsta etukäteen). 
8. Viljelijät ovat sopimusajan ilmoitusvelvollisia Seinäjoen 4H-yhdistykselle palsta-alueen tapahtumista, osoitteenmuutoksista, 
yms. 
9. Nuotiossa roskien poltto on ehdottomasti kielletty. Metsäpalovaroituksen aikaan tulen teko palstaalueella on kielletty. 
Viimeinen nuotiolla huolehtii nuotion sammuttamisesta. 
10. Palstan kompostoriin saa laittaa ainoastaan kasvijätteen. Kompostoriin EI SAA laittaa syötäväksi kelpaavaa tai biojätettä, 
vaan jokainen viljelijä huolehtii ne oman henkilökohtaisen talouden biojätteisiin. Kompostin hoito ja asianmukainen käyttö 
kuuluu jokaiselle palstalaiselle ja se käännetään 1–2 kertaa vuodessa. AVOKOMPOSTI EI OLE KÄYTÖSSÄ JA ALUEELLA 
AVOKOMPOSTOINTI ON KIELLETTYÄ.  
11. Palstoilla on annettava työskentelyrauha kanssaviljelijöille ja lähiasukkaille. Koirat ym. on pidettävä kytkettyinä omalla 
palstalla. Yhteisillä alueilla ei saa pitää lemmikkejä ollenkaan. 
12. Puiden istuttaminen koko palsta-alueella on kielletty vuodesta 2018 lähtien. Jo olemassa olevien palstaviljelijöiden 
istuttamien puiden säännöllisestä huoltoleikkauksesta on huolehdittava niin, että puu ei varjosta muiden palstoja. 
13. Marjapuskat on pidettävä sopivan kokoisina niin, että ne eivät varjosta muiden palstoja. 
14. Palstan roskikseen saa laittaa vain palstatoiminnasta syntynyttä sekajätettä (esim. multapussit, siemenpussit, harsot). 
Kierrätyskelpoisen jätteen (esim. lasi, metalli, ser) oikeaoppisesta kierrätyksestä ja kuljetuksesta vastaa jokainen palstaviljelijä 
itse. Lajitteluapua voi kysyä 4H-toimistolta. 
15. Mikäli havaitaan, että palsta on selvästi hoitamaton, 4H:lla on oikeus purkaa palstasopimus välittömästi. 
16. Seinäjoen 4H-yhdistyksellä on oikeus periä viljelijältä sopimusrikosta yhdistykselle aiheutuneista kuluista 50-100€ (esim. 
palstan syyssiivous, maanmuokkaustyöt tms.). Laskut ovat ulosottokelpoisia. Lisäksi sääntöjä rikkonut viljelijä menettää 
oikeuden viljellä ko. palstaa. 
Noudattamalla näitä ohjeita takaan kaikille mukavan viljelykesän! Talkootyöllä saamme yhdessä pidettyä 
palstamaksut edullisina. 
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