
Hyvät Uutelan palstaviljelijät   

Uusi kasvukausi alkaa pian. Valmistaudumme yhteiseen toimintaan palsta-alueen hyväksi ja viljelijöiden 

iloksi.  

Viljelijöiden kevättapaaminen on sunnuntaina 19.4.2020 klo 14.00 Vuosaaren Gabro-talolla, joka sijaitsee 

osoitteessa Leikosaarentie 20. Linkki karttaan: 

https://www.google.com/maps/place/Leikosaarentie+20,+00980+Helsinki/@60.2047463,25.1410597,17z/

data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46920f0451d30473:0x7d3fb3629de1993c!8m2!3d60.2047437!4d25.143248
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Gabro-talo sijaitsee Mustankivenpolun varrella Leikosaarentien ja Mustankivenkadun välissä. 

Mustankivenpolku on noin Mustankivenkadun mutkan ja Aurinkolahden koulun välissä. 

 

Olette kaikki viljelijät lämpimästi tervetulleet. Ohjelmassa on muun muassa 

 keskustelua ajankohtaisista asioista 

 tarjoilua ja kuulumisten vaihtoa 

 valitaan palstatoimikuntaan yksi jäsen, koska Anu Erel on eronnut 1.11.2019 

Talkoot 2020 

9.5.2020 klo 10.00 alkaen 

6.6.2020 klo 10.00 alkaen 

Elonkorjuujuhla, jonka yhteydessä talkoot, 5.9.2020 klo 10.00 alkaen 

Rikkakasvitalkoot ilmoitetaan erikseen 

Roskalavat etelä- ja pohjoispäähän tilataan talkoisiin 9.5. Talkoissa 5.9. on yksi tai kaksi lavaa. 

 

Talkooväelle ruokatarjoilu, mehua ja kahvit. Tervetuloa! 

 

Palstamaksu vuodelle 2020 

Palstamaksu on 70, 00 euroa. Se pitää maksaa pankkiin viimeistään 30.4.2020. Muista merkitä maksuusi 

viitenumero, joka on _________________. Viitenumerolla maksu saadaan kohdennetuksi oikein. Merkitse 

maksun saajaksi Palstatoimikunta. Tilinumero on FI08 8000 1701 7540 70. Palstamaksuja ei oteta vastaan 

käteisenä. Tämän kirjeen sähköpostilla saavien viitenumero löytyy täältä 

https://www.opistolaisyhdistys.fi/palstaviljely-2/kevatkirje/maksuohjeet/ 

Viitenumeron hakemiseen tarvitset palstasi numeron. Jos et muista sitä, käytä viime vuoden viitettä tai laita 

viestikenttään palstanhaltijan nimi. 

 

Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, ilmoita siitä mahdollisimman pian sähköpostitse palstarekisterin pitäjälle 

pirkko.lamminpaa@pp.inet.fi. Palstasta luopujia pyydämme ilmoittamaan irtisanomisesta palstarekisterin 

pitäjälle mahdollisimman nopeasti, jotta uusi viljelijä pääsee alkuun. Omat tavarat ja mukaan otettavat 

kasvit pitää hakea palstalta pois viimeistään 14.5.2020.  

 

https://www.google.com/maps/place/Leikosaarentie+20,+00980+Helsinki/@60.2047463,25.1410597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46920f0451d30473:0x7d3fb3629de1993c!8m2!3d60.2047437!4d25.1432484
https://www.google.com/maps/place/Leikosaarentie+20,+00980+Helsinki/@60.2047463,25.1410597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46920f0451d30473:0x7d3fb3629de1993c!8m2!3d60.2047437!4d25.1432484
https://www.google.com/maps/place/Leikosaarentie+20,+00980+Helsinki/@60.2047463,25.1410597,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46920f0451d30473:0x7d3fb3629de1993c!8m2!3d60.2047437!4d25.1432484
https://www.opistolaisyhdistys.fi/palstaviljely-2/kevatkirje/maksuohjeet/
mailto:pirkko.lamminpaa@pp.inet.fi
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Vapaiden palstojen jako aloitetaan huhtikuussa palstaa jonottaville. Jos palstamaksu ei ole kirjautunut tilille 

toukokuun ensimmäisellä viikolla, palsta tulkitaan vapautuneeksi. Jos haluat pitää palstasi, maksu pitää 

maksaa viimeistään eräpäivänä 30.4.2020. 

 

Palstakatselmukset 
Helsingin kaupungin viljelyohjeiden mukaan viljelyn pitää olla aloitettu toukokuun loppuun mennessä. 

Palstojen ensimmäinen katselmus on 31.5.2020. Huonosti hoidetut palstat saavat huomautuksen. Uusi 

katselmus on 18.6.2020. Jos palstalla ei ole aloitettu viljelyä tai se on hoitamaton, se voidaan irtisanoa. 

Pelkkä palstamaksun maksaminen ei siis oikeuta palstan pitämiseen vaan palstan pitää olla viljelty ja 

hoidettu ohjeiden mukaan koko kasvukauden ajan. Kaupungin ohjeet löytyvät täältä: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-

viljelyspalstat/viljelyspalstat/ 

 

Viljelijä on velvollinen myös pitämään kunnossa ojat ja kulkuväylät palstansa kohdalla. Jos viljelijä jättää ne 

hoitamatta, seuraus on sama kuin palstan hoitamatta jättämisestä: huomautus. Jos huomautus ei paranna 

tilannetta, palsta voidaan irtisanoa.  

 

Palstojen ja alueen kuntoa valvotaan koko kasvukauden ajan.  

 

Viljelijä ei saa siirtää palstan vuokraoikeutta toiselle.  

 

Jätteiden kuljettaminen palsta-aluetta ympäröivään maastoon ja tienvarsille on ehdottomasti kielletty, 

samoin jätteiden polttaminen. Puutarhajätteet kompostoidaan omalla palstalla (ks. kaupungin ohje). Jos 

ne eivät mahdu sinne, ne pitää kuljettaa pois. Myös sekajäte on vietävä pois alueelta.  

 

Jäsenrekisteri ja viljelijöiden yhteystiedot 
Jos et ole vielä ilmoittanut sähköpostiosoitettasi rekisterinpitäjälle, tee se nyt. Viestitämme palsta-asioista 

ensisijaisesti sähköpostitse. Muista ilmoittaa myös osoitteenmuutoksesi. Huomaa, että myös alueen 

ilmoitustaulut ovat käytössä. Viestintää hoidetaan lisäksi facebookin ja kotisivujen kautta. Facebookissa on 

viljelijöiden virallinen ryhmä Uutelan palstat. Lisäksi löytyy ryhmä Uutelan palstaviljelijät. Kotisivut: 

https://www.opistolaisyhdistys.fi/palstaviljely-2/  

 

Seloste henkilörekisterin käsittelytoimista 
Viljelijöiden ja palstan hakijoiden tiedot muodostavat henkilörekisterin. Henkilöistä kerättävät tiedot ovat 

seuraavat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, palstan numero ja viitenumero. Tiedot ovat vain 

rekisterin käsittelijöiden tiedossa eikä niitä luovuteta eteenpäin. Jokaisella on oikeus tutustua hänestä 

kerättyihin tietoihin ja pyytää korjaamaan niitä. Tietosuoja-asiat löytyvät kotisivuilta. 

https://www.opistolaisyhdistys.fi/yhdistyksemme/tietosuoja/ 

 

Palstatoimikunnan yhteystiedot 
Pirkko Lamminpää, puheenjohtaja, palstarekisteri, 044 0638110, pirkko.lamminpaa@pp.inet.fi 

Anne Autio-Niiranen, varapuheenjohtaja, 040 4187131, anneautio@hotmail.com 

Päivi Korpiola, sihteeri, 040 5919918, paivi.korpiola@outlook.com 

Helena Grönlund, viestintä ja jäsenrekisteri, hg180142@hotmail.com 

Markus Sohlström, taloudenhoitaja ja tekninen vastaava, 040 549 7935 markus.sohlstrom@taloverkot.fi 

Teemu Björkbacka, tekninen vastaava, 040 5754717 teemubjorkbacka.palsta@gmail.com 

Tuula Halmirinne, HTO:n puheenjohtaja, tuula.halmirinne@pp.inet.fi 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-viljelyspalstat/viljelyspalstat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/mokit-ja-viljelyspalstat/viljelyspalstat/
https://www.opistolaisyhdistys.fi/palstaviljely-2/
https://www.opistolaisyhdistys.fi/yhdistyksemme/tietosuoja/
mailto:pirkko.lamminpaa@pp.inet.fi
mailto:anneautio@hotmail.com
mailto:paivi.korpiola@outlook.com
mailto:hg180142@hotmail.com
mailto:markus.sohlstrom@taloverkot.fi
mailto:teemubjorkbacka.palsta@gmail.com
mailto:tuula.halmirinne@pp.inet.fi
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Hyödyllisiä linkkejä yllä olevien omien linkkiemme lisäksi: 
Hyötykasviyhdistys: https://hyotykasviyhdistys.fi/ 

- tietoa, kursseja, puutarhapuoti ja nettikauppa 

Vieraslajeista: http://vieraslajit.fi/ 

- vieraslajien tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen, tietoa vieraslajeista 

Kaupunkiviljelyohjeita: https://kaupunkiviljely.fi/ 

- hyötypuutarhasta, parvekeviljelystä, viljelyohjeita, kursseja 

Palstaviljelijöiden Uutelan palstat facebook-sivu: https://www.facebook.com/Opistolaisyhdistys/ 

Uutelan palstaviljelijät facebook-sivu: https://www.facebook.com/groups/273876269999056/ 

 

 

 

Onnellista ja satoisaa viljelykautta! 

 

Palstatoimikunta 

 

 

 
 

Kanankakkalannoitetta varattavissa palstoille 

Säkki 50 litraa 

1 säkki = 10 euroa 

4 säkkiä = 35 euroa 

Tilaukset Tapio Luhtala, puh. 050 5564872 tai tapio.luhtala@aumanet.fi 

Varaukset 23.4. mennessä. 

Toimitus Uutelan palstoille lauantaina 2.5. klo 17.00-18.00 

Tällöin voit noutaa ja maksaa varaamasi säkit 

 

Seuraavilla sivuilla tietoa kanankakasta, lannoitusohjeita ja tilauslipuke 

  

https://hyotykasviyhdistys.fi/
http://vieraslajit.fi/
https://kaupunkiviljely.fi/
https://www.facebook.com/Opistolaisyhdistys/
https://www.facebook.com/groups/273876269999056/
mailto:tapio.luhtala@aumanet.fi
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 KOTIPUUTARHURI 
 

 MYÖS SINULLA ON MAHDOLLISUUS TUOTTAA LUONNONPUHTAITA, 
 RAIKKAITA, AIDON MAKUISIA JUUREKSIA / VIHANNEKSIA OMALLA 
 VILJELMÄLLÄSI! 
 

 Lannoita viljelmäsi luonnonläheisellä, puhtaalla, täysin lisäaineettomalla, 
tutkitulla luonnollisella lannoitteella! 

 
 Pakkaus on 50 l:n siisti säkki, paino n.15 kg. 
       
 Huom. Uudistettu kompostointi 

* entistä paremmin palanutta 
* lähes hajutonta 
* mukavampi käsitellä 

 
 Lannoite on kompostoitua turpeeseen sekoitettua broilerkanankakkaa 

toimitettuna suoraan tilalta. Lannoituksen lisäksi se mm. 
 
 * parantaa maan pieneliöstön elinoloja 
 * parantaa maan rakennetta(esim. kastemadot viihtyvät ) 
 * parantaa maan humuspitoisuutta 
 * ei happamoita maata 
 
 SIIS MAAN KASVUKYKY LISÄÄNTYY! 
 
 HINTA:  

50 l : n  säkki 10,00  € toimitettuna    
 4 kpl 50 l:n säkkejä yht. 35 euroa 
 
 ** katso toimitustapa ja ajankohdat sivun takaa! 

 

 

TOIMITUS: 
 Toimitus tapahtuu viikonloppuna 2.5 - 3.5.2020 seuraavan aikataulun 
 mukaan. Tällöin voit noutaa tilaamasi säkit jostakin seuraavista 
 palsta-alueista. Maksu toimituksen yhteydessä käteisellä. 
 *  la  2.5     klo   8.15 -  8.40    Torpparinmäki 
 *  la  2.5     klo   9.00 -  9.40    Siltamäki (vanha)  
 *  la  2.5     klo   9.50 -10.30    Siltamäki (Siltakylä) 
 *  la  2.5     klo 10.45 -11.15    Puistola, Moisionpolku 
 *  la  2.5     klo 11.30 -12.15    Fallkulla 
 *  la  2.5     klo 12.30 -13.00    Nummisuutarinpuisto  
 *  la  2.5     klo 13.20 -13.40    Savela 
 *  la  2.5     klo 14.10- 14.50    Herttoniemi  
 *  la  2.5     klo 15.15 -15.45    Myllypuro    

*  la  2.5     klo 16.00 -16.30    Malmi 
*  la  2.5     klo 17.00 -18.00    Uutela   
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TILAUKSET : VOIT TEHDÄ TILAUKSESI VAIVATTOMASTI PUHELIMELLA, 

POSTITTAMALLA TÄMÄN SIVUN ALAREUNASSA OLEVAN 
TILAUSLIPUKKEEN TAI SÄHKÖPOSTILLA. TILAUKSET 23. 
HUHTIKUUTA (23.4.) MENNESSÄ. 

 
  TAPIO LUHTALA 
  Pihlajatie 6 
  31500 Koski Tl 
  PUH.   02 - 4841140 ; 050- 556 4872 
  (soitathan mieluummin illalla klo 17.00 jälkeen) 
  Sähköposti: tapio.luhtala@aumanet.fi 
  Huom. S.postiosoite vaihtunut 
 

 Lannoitteen ravintosisältö keskimäärin : ( tutkittu viljavuuspalvelussa ) 
  *   kokonaistyppi      11.3 kg/m2 
  *   liukoinen typpi       3.4 kg/m2 
  *   fosfori                     3.6 kg/m2 
  *   kalium                    3.8 kg/m2 
  *   magnesium            1.4 kg/m2 
  Tilavuuspaino 300 kg/m3 

 

LANNOITUSSUOSITUKSIA 
 

 PERUNA : 
           *   kevätlannoitukseen  80-100 l / 100 m2 (aari) 
 
 JUURIKASVIT : salaatit, sipuli, kurkku 
           *   kevätlannoitukseen 100-120 l / 100 m2 (aari) 
 
 KAALIKASVIT, PURJO, TOMAATTI : 
           *   kevätlannoitukseen 150 - 200 l / 100 m2 (aari) 
 
 Syyslannoitukseen voi antaa 50 l / 100 m2 (aari). 
 Suositusohjeet ovat hyvässä kasvukunnossa olevalle maalle. 

Huonokuntoiselle ja laihalle maalle suositellaan lisäksi maan 
peruslannoitukseen 150 - 200 l / 100 m2 ( aari ). 

 
 Tilauslipuke :  ( leikkaa tästä ) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 NIMI : ________________________________________________ 
 
 Puh.no : ________________________________________________ 
 
 PALSTA-ALUE: ________________________________________________ 
 (alueen nimi ) 
 
 TILAAN : _______________________   KPL SÄKKEJÄ 
 
 ALLEKIRJOITUS :   ________________________________________ 

mailto:tapio.luhtala@aumanet.fi

