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PALSTAVILJELY KÄYNNISTYY JANAKKALASSA

Janakkalan kunta ja TEAK-Huolto Oy ovat sopineet palstaviljely toiminnan järjestämisestä. Palstaviljelyä
järjestetään Janakkalassa tulevana kesänä sekä Tervakoskella, että Turengissa. Turengissa toiminta
käynnistyy Hausjärventien varressa, pellolla Paturin lammen vieressä. Tervakoskella palstapelto sijaitsee
tenniskenttien naapurissa. Palstapelloille pystytetään ensi viikon aikana ilmoitustaulut.

Janakkalan palstat ovat varattavissa palstaviljely.fi verkkopalvelusta. Palstan voi varata itselleen tekemällä
verkkokaupastamme tilauksen. Palstavuokra on mahdollista maksaa varauksen yhteydessä. Samalla on
mahdollista tilata palstalle tarveaineita, kuten esimerkiksi luonnonlannoitetta, kalkkia, puutarhamultaa tai
kasvusäkkejä. Tuotteet toimitetaan palstoille jakotilaisuuden yhteydessä. Mikäli mielit tilata tuotteita, tee
tilauksesi ajoissa. Tilauksen voit tehdä verkkokaupastamme www.palstaviljely.fi/kauppa tai soittamalla.
Toki jokainen saa hankkia myös omia tuotteita.

Janakkalan palstapellot käännetään roudan sulamisen jälkeen. Maa yleislannoitetaan ja maan kuivuttua
suoritetaan kelajyrsintä. Jyrsitty maa on kuohkeaa ja ilmavaa, näin saadaan otolliset olosuhteet itämiselle.
Totuttuun tapaan maanparannusaineet kannattaa levittää palstalle ennen jyrsintää, jonka myötä ne
sekoittuvat maahan. Vallitsevasta korona tilanteensa johtuen Janakkalassa ei päästä järjestämään yhteistä
infotilaisuutta.
Palstojen vuokrat ovat samat kuin naapurikunnissa. Turengin palstapellolla kasvatukseen käytetään
luonnonvettä ja Tervakoskelle Janakkalan kunta järjestää talousveden ottopisteen. Tervakosken viljelijöiltä
tullaan perimään pieni vesimaksu. Vesimaksu tasataan viljelykauden loputtua. Näin ollen, Tervakosken
viljelijöillä on mahdollisuus vaikuttaa vesimaksun suuruuteen käyttämällä vettä säästeliäästi. Palstoista ei
tulla tekemään monivuotisia sopimuksia, mutta halutessaan viljelijä saa aikaisemmin viljelemänsä palstan.
Tämän tiedotteen mukana on kevään palstojenjako aikataulut.
Vuokrasopimusten osalta olemme siirtyneet sähköisiin sopimuksiin. Sähköistä sopimusta varten sinulla olisi
hyvä olla toimiva sähköpostiosoite. Sähköisen vuokrasopimuksen voit tehdä ennakkoon, mikäli käytössäsi
on kosketusnäytöllinen laite. Muutoin sähköinen vuokrasopimus tehdään palstojenjakotilaisuudessa.
Tilattuasi verkkokaupasta palstan, linkki sähköiseen sopimukseen saapuu kahden päivän kuluessa
sähköpostiisi. Täyttämällä sopimuksen etukäteen pystymme kaikki nopeuttamaan palstojen jakotilaisuutta.
Tulemme jatkossakin kehittämään toimintaamme vähentääksemme paperin määrää ja näin pyrimme
omalta osaltamme säästämään luonnonvaroja. Jakoaikataulut näet myös internetsivujemme
ilmoitustaululta.
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Palstojen vuokraus ja varaus
Palstojen varaus tapahtuu verkkosivujemme kaupan kautta. Verkkokaupassamme sinulla on samalla
mahdollisuus maksaa palstavuokra sekä muut mahdollisesti tilaamasi tarveaineet. Mene siis osoitteeseen
www.palstaviljely.fi/kauppa ja valitse palsta haluamaltasi palstapellolta. Voit halutessasi maksaa vuokran
palstojen jakotilaisuudessa, mutta varaus tulee tehdä verkkokaupan kautta. Palstojen jakotilaisuudessa
maksuvälineenä käyvät käteinen, yleisimmät pankki- ja luottokortit sekä mobile pay.

Sivustoomme kannattaa muutoinkin tutustua sillä sieltä löydät säännöt sekä muuta hyödyllistä tietoa. Käy
myös tykkäämässä Facebook sivuja facebook.com/janakkalanpalstaviljely, näin saat ajankohtaiset viestit
käyttöösi.

Mikäli sinulla ei ole internettiä käytössäsi, soita asiakaspalveluumme 040 723 2912. Varaamme sinulle
palstan ja lähetämme maksutositteen postitse.

Palstojen jakoaikataulu

Tervakosken pelto

La 8.5.2021 kello 9.00 – 11.00

Turengin pelto

La 8.5.2021 kello 12.00 – 14.00

Palstojen jakoon kannattaa tulla hyvissä ajoin ja varata reilusti aikaa, sillä jaettavia palstoja on useita.
Pyydämme huomioimaan palstanjakotilaisuudessa COVID-19 rajoitukset ja suositukset. Annamme
facebook- ja internet-sivuillamme jakotilaisuutta koskevia tarkentavia COVID-19 tilanteen ohjeistuksia
lähempänä jakoajankohtaa.

Palstat pyritään muokkaamaan heti palstojen jaon jälkeen. Sää kuitenkin sanelee, onko palstojen muokkaus
mahdollista. Muokkausta ei voida tehdä, mikäli maa on märkää. Parhaiten maanmuokkauksen
ajankohdasta pysyt perillä seuraamalla facebook- ja internet-sivujemme ilmoituksia.

