5675/02.05.00/2020

Tekninen lautakunta 11.11.2020 § 100
§ 100

Espoon kaupungin viljelypalstojen hintauudistus
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Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri
Tekninen lautakunta hyväksyy viljelypalstojen hinnat selostusosan lopussa
olevan taulukon mukaisesti 1.1.2021 lukien.
Sovelletut oikeusohjeet:
Espoon kaupungin hallintosääntö osa I, 4. / 9 § 1. mom. kohta 11

Käsittely

Keskustelun kuluessa Marjaana Siivola ehdotti esittelijän ehdotusta
muutettavaksi siten, että tekninen lautakunta päättäisi viljelypalstojen
hinnoiksi 1.1.2021 lukien seuraavasti:
- Normaali palsta 65 €
- Pieni palsta 50 €
- Iso viljelylaatikko 40 €
Pirkko Kuusela, Heikki Seppä, Lari Karreinen, Fred Granberg, Aulikki
Pentikäinen, Jyrki Seppänen, Ulla Palomäki ja Topi Haarlaa ilmoittivat
kannattavansa ehdotusta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus
hyväksyä yksimielisesti; eikä tätä vastustettu.

Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti viljelypalstojen hinnat 1.1.2021
lukien seuraavasti:
- Normaali palsta 65 €
- Pieni palsta 50 €
- Iso viljelylaatikko 40 €
- Pieni viljelylaatikko 30 € (liikuntaesteisille)

Selostus

Tekninen lautakunta hyväksyi alkuvuodesta 2020 uudet säännöt
viljelypalstoille. Kaupunkitekniikan keskuksessa tämän jälkeen kaikki
sopimukset uusittiin.
Sääntöjen noudattamista on valvottu tiiviisti kuluvana vuotena ja
huomautuksia on lähetetty yli 400. Irtisanottuja viljelijöitä on yli 90
(perintäkirjeen saaneita). Valvomista, keskusteluja sekä käytännön
maastotöitä on tehty huhtikuusta lokakuuhun. Kuluvan vuoden aikana on
mm. uusittu syväkeräyssäiliöitä, polkuja ja parkkipaikkoja on
pienimuotoisesti korjattu, puustoa on karsittu sekä on perustettu joitain
yksittäisiä palstoja ja pieni lisäalue Leppäsiltaan. Palstatolppia eli palstojen
rajamerkkejä on uusittu yli 2 000 kpl.
Sääntöjen uudistamisen jälkeen kaupunkitekniikan keskus informoi
viljelypalstojen hintojen korotuksen paineista. Hintojen korotuksella on
tarkoitus tasoittaa palstojen kuluja sekä lisätä erilaisia maksuluokkia.
Hintamuutos tukee myös palsta-alueiden suunnittelua, jolloin eri luokat
ohjaavat myös suunniteltavia/perustettavia alueita.
Hintaesityksessä kaupunkitekniikan keskus esittää, että käyttöön otetaan
neljä (4) eri luokkaa.
1. Viljelypalsta (n. aarin kokoiset)
2. Pienempi viljelyalue (4*5m)
3. Isot viljelylaatikot (3*3m)
4. Pienet viljelylaatikot liikuntaesteisille (1*1*0,6m)
Kohdan 2 pienemmät viljelyalueet tulevat ensimmäisenä käyttöön
Silkkiniityssä. Isot viljelylaatikot ovat käytössä Jousenkaaren viljelyalueella.
Ensimmäiset pienet viljelylaatikot on tarkoitus ottaa käyttöön Silkkiniityssä,
mikäli tarvetta laatikoille on. Laatikot tehdään kaupungin omana työnä, ja
Silkkiniityn alueelle on tehty oma alue, jolla liikuntaesteiset voivat liikkua ja
viljellä.
Viljelypalstatoiminnan talous
Espoon kaupungin viljelypalstatoiminnan tulojen arvioidaan olevan vuonna
2020 noin 49 065 euroa. Toiminnan menot (sis. työntekijäkulut) ovat
puolestaan vuonna 2020 arviolta 184 604 euroa.
Mikäli palstojen hintojen korotus tulee voimaan, ovat tulot vuonna 2021
arviolta 93 000 euroa ja ilman hinnan korotusta arviolta n. 57 900 euroa.
Menojen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 n. 200 000 euroon uuden
Silkkiniityn palsta-alueen tullessa kunnossapitoon.
Voidaan todeta, ettei viljelypalstatoiminta kokonaisuudessaan kata
kustannuksiaan edes hintojen noston jälkeen.
Viljelypalstojen hintataulukko 1.1.2021 alkaen

Palsta

Koko

Nykyinen hinta

Normaali palsta

n. 10*10

48 €

Hinta 1.1.2021
alkaen
80 €

Pieni palsta

4*5 metriä

Iso viljelylaatikko 3*3 metriä
Pieni
1*1*0,6 metriä
viljelylaatikko
(liikuntaesteisille)

Päätöshistoria

(ei palveluvalikoimassa)

60 €

48 €

50 €
30 €

(ei palveluvalikoimassa)

