
Suomenlinnan hoitokunta 
 

 

 Sopimusliite viljelypalstan ja 
pation käyttöoikeuden 
vuokrasopimukseen  

1 (7) 

 
 

 
 

Suomenlinnan viljelypalsta-alueen säännöt 
Suomenlinnan viljelypalsta-alueiden säännöt perustuvat Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja 
puisto-osaston laatimiin Helsingin viljelypalsta-alueiden käyttö- ja hoito-ohjeisiin. Säännöissä on 
huomioitu myös Suomenlinnan maisemasta tehdyissä selvityksissä annettuja suosituksia. (Suomenlinnan 
maisema Kunnostussuunnitelma, 1987; Länsi-Mustasaaren Betonipatteri 3, Rakennushistoriaselvitys, 
2013; Suomenlinnan maailmaperintökohteen hoitosuunnitelma, 2012 ja 2014)  

 

Viljelypalstan käyttö ja hoito 

Liiketoiminnan harjoittamiseen perustuva viljely palstalla on kielletty. 

Palstaa on viljeltävä ja pidettävä se hoidettuna. Viljely on aloitettava vuosittain toukokuun loppuun 
mennessä. Kasvit on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa palstalta käsin eikä niistä aiheudu 
haittaa muille viljelijöille, linnoituslaitteille tai vuokranantajan vastuulla oleville muille rakenteille. 
Marjapensaiden istutusetäisyys palstan rajasta tulee olla vähintään 1,5 metriä.  

Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelyyn. Rikkaruohot on kitkettävä. Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia 
kasvinsuojelu- tai torjunta-aineita. Palstalle ei saa tehdä avotulta. Roskien tai muiden jätteiden 
polttaminen on kielletty. 

Pation käyttö ja hoito 

Patio on vapaa-ajan viettoon tarkoitettu, rajattu ulkotila, jota ei ole tarkoitettu viljelykäyttöön.  

Joidenkin palsta-alueiden yhteyteen on osoitettu patiopaikka alueen palstaviljelijöiden yhteiskäyttöön. 
Pation ylläpito on viljelijöiden yhteisvastuulla. 

Patio on pidettävä hoidettuna. Pation kasvi-istutukset on sijoiteltava siten, että ne ovat hoidettavissa 
patiolta käsin eikä niistä aiheudu haittaa palstaviljelijöille, linnoituslaitteille tai vuokranantajan vastuulla 
oleville muille rakenteille. 

Patiolla saa tehdä avotulen kiinteään tai liikuteltavaan grilliin. Tulen käsittelyssä tulee noudattaa 
varovaisuutta ja ehkäistä tulen mahdollinen leviäminen ympäristöön. 
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Viljeltävät kasvit 

Viljelypalstalla saa kasvattaa monivuotisten hyöty- ja kukkakasvien lisäksi matalia marjapensaita, mutta ei 
puita ja puuvartisia ns. koristepensaita. Monivuotiset kasvit on istutettava riittävän etäälle Suomenlinnan 
hoitokunnan ylläpitämistä kulkuväylistä ja nurmialueista. 

Patiolla saa kasvattaa yksi- tai monivuotisia kukkakasveja sekä yrttejä pienessä kohopenkissä tai 
matalalla kasvilavalla. Puiden ja pensaiden, myös marjapensaiden istuttaminen on kielletty. 

Suomenlinnan hoitokunnan jäljempänä esitettyjä ohjeita Suomenlinnaan soveltuvista ja 
soveltumattomista kasvilajeista tulee noudattaa. 

Vuokralainen on velvollinen poistamaan palstallaan ja/tai patiollaan kasvavat, haitallisiksi todetut 
vieraslajit. Vuokranantaja opastaa vuokralaista lajitunnistuksessa ja osoittaa kasvien oikeaoppisen 
hävitystavan. Vuokranantaja vastaa yleisillä alueilla kasvavien vieraslajien poistosta. 

Viljelypalstan rakenteet ja rakennelmat 

Palstalle saa rakentaa pienen kompostikehikon ja varastolaatikon puutarhatyökaluille. Puutarhatyökaluja 
ei saa säilyttää linnoituslaitteissa (esimerkiksi muurien ampuma-aukot ja holvit) eikä rakennusten 
seinustoilla.  

Taimien esikasvatukseen voi käyttää harsoa tai rakentaa väliaikaisen muovitunnelin, jonka korkeus saa 
olla enintään 50 cm. 

Sadeveden keräämiseksi palstalle voi sijoittaa vesitynnyrin. Tynnyrin värin tulee olla mahdollisimman 
vähän maastosta erottuva, esimerkiksi harmaa tai ruskea. 

Kiinteitä grillejä tai muita rakennelmia (kuten kasvihuoneita, pergoloita, laatoitusta, kivireunuksia yms.) ei 
viljelypalstalle saa rakentaa. Matalalaitaiset kasvilavat ovat sallittuja. Palstaa ei saa osittainkaan muuttaa 
nurmialueeksi. 

Pation rakenteet ja rakennelmat 

Kasvihuoneen, pergolan, katoksen tai vastaavan rakentaminen patiolle ei ole sallittua. Patiolla jo olevat 
puu- tai kivilaatoitukset, kivireunukset sekä kiinteä grilli tai takka on lupa säilyttää vuokrasopimuksen 
voimassaoloajan. Mikäli patio sijaitsee vallin läheisyydessä, ei vallirinteeseen saa tehdä rakennelmia.  

Puutarhakalusteiden valinnassa tulee ottaa huomioon Suomenlinnan asema maailmanperintökohteena ja 
merkittävänä kulttuuriympäristönä. Patiolle voi sijoittaa esim. puutarhapöytäryhmän, pienen 
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puutarhakeinun, aurinkotuoleja tms. Kalusteiden värityksen tulee olla mahdollisimman vähän maastosta 
erottuva, mm. harmaan, ruskean tai vihreän eri sävyt ovat suositeltavia. Valkoiset muovikalusteet eivät 
sovellu Suomenlinnan kulttuurimaisemaan.    

Patiota ei saa käyttää ylimääräisen tavaran, huonekalujen ynnä muun irtaimiston säilytyspaikkana. 
Linnoituslaitteisiin (esim. muurien ampuma-aukot, holvit) ja rakennusten seinustoille ei saa sijoittaa 
tavaroita.  

Viljelypalstan kesannointi 

Palstaa voi erikseen kirjallisesti sovitusti ja tässä esitettyjen ohjeiden mukaisesti kesannoida korkeintaan 
yhden (1) kasvukauden ajan. 

Kesannoitavan maan tulee olla pressulla tai muulla tiiviillä materiaalilla peitettynä koko kasvukauden ajan 
aina seuraavaan kevääseen. 

Kesannoinnissa käytettävät peittomateriaalit tulee kiinnittää maahan riittävän tukevasti.   

Maan peittämisen sijaan voi palstalle kylvää ns. maanparannuskasveja: 
· veriapila (monivuotiset apilalajit eivät sovellu maanparannukseen) 
· härkä- tai pensaspapu 
· herne  
· hunajakukka  
· matalakasvuiset auringonkukkalajikkeet  
· valkomesikkä  
· keltalupiini 

Kasvustot on hyvä muokata maahan niiden ollessa vielä kasvussa, jotta kasveihin sitoutunut typpi 
vapautuu maaperään. 

Palstan viljelemättä jättäminen ei ole hyväksyttyä kesannointia, vaan vuokrasopimusehtojen 
noudattamatta jättämistä, jonka seuraus on viljelyoikeuden menetys. (Vuokrasopimuksen kohta 9 
Sopimuksen purkaminen) 

Kompostointi ja jätteiden käsittely 

Kaikki alueelta peräisin oleva kasvijäte on joko kompostoitava palstalla/patiolla tai käsiteltävä muulla 
vuokranantajan osoittamalla tavalla. Talousjätteiden kompostointi alueella on kielletty.  

Maatumattomat jätteet tulee viedä vuokranantajan osoittamaan jätteiden keräyspisteeseen.  
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Vuokralainen vastaa itse palstalle/patiolle perustamansa kompostin hoidosta. Yhteiskäytössä olevien 
kompostien hoidosta ja niiden mahdollisesta tyhjennyksestä vastaavat alueen vuokralaiset yhdessä. 

Suomenlinnan hoitokunta toimittaa kaksi (2) kertaa kasvukauden aikana, palstojen/patioiden kevät- ja 
syyssiivousten yhteydessä, alueelle lavan kasvijätteen keräämiseksi. Vuokralaiset vastaavat kasvijätteen 
toimittamisesta lavalle ja vuokranantaja huolehtii lavan tyhjennyksestä.  

Lisäksi Suomenlinnan hoitokunta järjestää vuosittain palsta-aluekohtaisen, viljelyä ja jätehuoltoa 
käsittelevän teemapäivän. Lavojen toimitusajat ja teemapäivän ajankohta ilmoitetaan Suomenlinnan 
hoitokunnan verkkosivuilla, C40:n ilmoitustaululla sekä sähköpostitse aluekohtaisille sähköpostiryhmille. 

Kastelu  

Jokaisella viljelypalsta-alueella on vuokranantajan ylläpitämä vesipiste, jonka sijainti on osoitettu 
liitekartassa. Vesipisteeseen on kiinnitetty kasteluletku, jota alueen vuokralaisilla on oikeus tasapuolisesti 
käyttää.  Viljelmien, patioalueiden ja nurmialueiden sadettaminen on kielletty. Suomenlinnan hoitokunta 
kerää kasteluletkut talvisäilöön viljelykauden päätyttyä. 

Mikäli kasteluletkujen yhteiskäytössä ilmenee ongelmia, kuten eriarvoisuutta käyttöaikojen kestossa, 
siirrytään kyseisellä alueella kantovesijärjestelmään. Myös vedenkulutuksen säätelyyn perustuvat syyt 
voivat olla perusteena vuokranantajan ratkaisulle muuttaa palsta-alueiden kastelu 
kantovesijärjestelmäksi. 

Vesipisteen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin viljelmien ja patioiden kasvi-istutusten kasteluun sekä 
työvälineiden pesuun on kielletty. 

Käytävien ja istutusten ylläpito 

Suomenlinnan hoitokunta vastaa alueen pääväylien ylläpidosta. Vuokralaiset vastaavat alueen 
pienempien käytävien hoidosta ja avoinna pidosta kukin oman palstansa/pationsa kohdalla. Palstojen 
välisiä käytäviä ei ole merkitty alueen pohjakarttaan. Palstanaapureiden tulee muodostaa käytävä 
yhdessä siten, että se vie yhtäläisen osan molemmilta palstoilta. Käytävän viemä osa sisältyy 
palstakokoon. Palstojen tai patioiden kokoa ei saa muuttaa ympäröivää kasvillisuutta niittämällä tai 
käytäviä laajentamalla. 

Suomenlinnan hoitokunta vastaa viljelypalsta-alueiden nurmikoiden, puiden ja pensaiden hoidosta. 
Vuokralaisilla ei ole lupa leikata, karsia tai poistaa alueen puuvartista kasvillisuutta.  

Kompostikehikot, varastolaatikot, kasvilavat tai kesannointimateriaalit eivät saa estää 
vuokranantajan vastuulla olevia alueen hoitotoimenpiteitä. 
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Kalkitus ja maaperän raskasmetallit 

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tutkimusten mukaan Suomenlinnan palsta-alueiden maaperän 
raskasmetallipitoisuudet ovat verrannollisia Helsingin vanhojen siirtolapuutarha-alueiden pitoisuuksiin. 
Alla annetut ohjeet perustuvat ympäristökeskuksen antamaan ohjeistukseen. Lisätietoa saa Helsingin 
kaupungin ympäristökeskuksen julkaisusta 10/99 Eija-Leena Ranta: Helsingin viljelypalsta-alueiden 
raskasmetallipitoisuudet.  

Kalkitus on paras keino pitää raskasmetallit maahan kiinnittyneinä. Maan pH-arvo määrittää 
kalkitustarpeen. Kun pH-arvo on yli 6,0 – 6,5 eivät raskasmetallit kulkeudu merkittävästi kasveihin ja 
niiden käyttö ravintona on turvallista. Kasvit tulee huuhdella huolellisesti ennen käyttöä.  

Kalkituksen voi tehdä mihin vuodenaikaan tahansa. Kemiallisia lannoitteita käytettäessä kalkitus tehdään 
muutama viikko ennen lannoitusta. Luonnonlannoitteita ja kalkkia voi käyttää yhtä aikaa, koska 
luonnonlannoitteiden typpi on pääosin hidasliukoisessa muodossa. Tällöin typpi ei haihdu hukkaan toisin 
kuin kemiallisia lannoitteita käytettäessä. 

Mikäli maa todetaan erittäin happamaksi, ja tarvittavat kalkitusmäärät ovat suuria, kalkitus kannattaa 
tehdä hyvissä ajoin ennen kasvien istuttamista. Viljelypalstalle kalkin voi levittää jo syksyllä ennen maan 
kääntämistä, jotta se sekoittuu tasaisesti koko kasvukerrokseen. 

Kalkki imeytyy parhaiten kosteaan maahan. Mikäli kalkitusta ei ole tehty pitkään aikaan, kyseessä on 
peruskalkitus, jolla nostetaan pH halutulle tasolle. Ylläpitokalkituksella puolestaan säilytetään happamuus 
sopivalla tasolla. Ylläpitokalkitus tehdään 3-5 vuoden välein. 

Maaperän pH-arvon nostaminen kalkin sijaan tuhkalla on kiellettyä. Tuhka sisältää raskasmetalleja, esim. 
arseenia, kadmiumia ja lyijyä. Haitta-aineita kertyy polttopuuhun niin nauloista ja puutavaran 
käsittelyaineista kuin kasvupaikan maaperästä.  
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Suomenlinnaan soveltuvat ruohovartiset kasvilajit 

Vihannesten ja yrttien lisäksi palstoilla ja/tai patioilla voi kasvattaa ns. maatiaisperennoja sekä perinteisiä 
kesäkukkalajeja. Alla esimerkkejä linnoitusmaisemaan soveltuvista kasveista: 

Aconitum sp.   Ukonhatut 
Althaea rosea   Tarhasalkoruusu 
Aquilegia sp.   Akileijat 
Artemisia absinthium  Mali 
Artemisia abrotanum  Aaprotti 
Campanula sp.  Kellokasvit 
Cichorium intybus  Sikuri 
Dianthus barbatus  Harjaneilikka 
Dicentra spectabilis  Särkynytsydän 
Fritillaria imperialis  Keisarinpikarililja 
Geranium sp.   Kurjenpolvet 
Hesperis matronalis  Illakko 
Humulus lupulus  Humala 
Iris sp.   Kurjenmiekat 
Lavandula angustifolia  Laventeli 
Lavatera sp.   Malvikit 
Levisticum officinale  Liperi 
Lilium sp.   Liljat 
Lychnis chalcedonica  Palavarakkaus 
Malva sp.   Malvat   
Muscari sp.   Helmililjat 
Myosotis sp.   Lemmikit 
Myrrhis odorata  Saksankirveli 
Paeonia sp.   Pionit 
Papaver sp.   Unikot 
Polygonum bistorta  Konnantatar 
Polemonium caeruleum  Lehtosinilatva 
Saponaria officinalis  Rohtosuopayrtti 
Sedum sp.   Maksaruohot 
Scilla siberica   Idänsinililja 
Viola sp.   Orvokit 
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Haitalliset vieraslajit 
 
Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan kasvilajia, jolla on taipumus ja kyky levitä luontoon ja syrjäyttää siellä 
alkuperäisiä lajeja esimerkiksi kilpailun tai risteytymisen kautta. 

Fallopia japonica   Japanintatar  
Fallopia sachalinensis   Jättitatar  
Heracleum mantegazzianum   Kaukasianjättiputki  
Heracleum persicum   Persianjättiputki  
Impatiens glandulifera   Jättipalsami 
Lupinus polyphyllus   Komealupiini  
Rosa rugosa    Kurtturuusu  
Solidago altissima   Korkeapiisku  
Solidago canadensis   Kanadanpiisku  
Solidago gigantea   Isopiisku  
 

Yhteystiedot 
 
www.suomenlinnanhoitokunta.fi 
 
Kiinteistö- ja taloussihteeri  0295 338 366 
Ympäristönhoidon työnjohtaja 0295 338 389 
Ympäristönhoidon työnohjaaja 0295 338 341 

 

 

http://www.suomenlinnanhoitokunta.fi/
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