Viljelypalstan vuokraus-ehdot
Oulun kaupunki vuokraa pinta-alaltaan n. 100 m2 palstan
seuraavin ehdoin:
•
•

Palstaviljely ja vuokrausehdot

•

Viljelypalstojen vuokraus alkaa perjantaina 20.5.2016 klo 8
Oulu10-palvelut, Torikatu 10.
•

Erillistä teemapäivää ei pidetä, vaan palstoja voi vuokrata aloituspäivästä lähtien Torikadun
Oulu10 -palvelusta aukioloaikoina. Oulun kaupungin nettisivulla tiedotetaan palstojen
valmistumisesta ja milloin viljelyn voi aloittaa.

•

Palstojen vuokraus
Oulun kaupunki on varannut palstaviljelyyn yksitoista
aluetta, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Palstoilla on
viljelty enimmäkseen perusvihanneksia; perunaa ja juurikasveja. Monille palsta on tärkeä kukkien, herneiden, yrttien
ym. kasvien viljelypaikka. Palstan koko on 10 x 10 m (eli aari)
ja vuokrahinta v. 2016 on 19,26 € aarilta.
Suurin osa palstoista vuokrataan yhdeksi kasvukaudeksi
kerrallaan. Mustasuon ja Ellisuon alueilla voi tehdä myös
monivuotisen viiden vuoden sopimuksen. Palstat kynnetään
lokakuun alussa ja äestetään keväällä heti kun alue on riittävästi kuivunut (lukuunottamatta monivuotisia viljelypalstoja). Keväällä viljelemään pääsee äestyksen ja palstojen
numeroinnin jälkeen. Yksivuotiset sopimukset ovat voimassa 30.9. saakka.

•

Maan ravinnetason selvittämiseksi palstaviljelyalueilla on tehty viljavuustutkimus viiden vuoden välein. Viimeisimmät viljavuustutkimukset on tehty syksyllä 2015
kasvukauden jälkeen. Tulokset ovat palsta-alueen keskimääräisiä arvoja ja ne ovat nähtävillä palstaviljelyalueiden
infotauluilla. Vuokraamasi palstan tarkemman ravinnetason voit halutessasi selvittää ottamalla siitä maanäytteen
ja teettämällä siitä ravinneanalyysin. Palstaviljelyalueilla ei
ole vesipisteitä. Jaalankujan ja Holstinsalmentien kulmassa
on vesiposti, jonka käytöstä voi tehdä sopimuksen Oulun
Veden kanssa (maksullinen).

•

•

Palsta on käytettävissä keväästä palstanmuokkauksen
ja paalutuksen jälkeen syyskuun 30. päivään saakka.
Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelytarkoituksiin.
Sato on korjattava vuokra-ajan kuluessa ja vuokraajalle
kuuluvat viljelyvälineet ym. on vietävä pois palstaviljelyalueelta.
Palstaviljelyalueella tulee käyttää vain vakuutustodistuksella varustettua eli virallisesti tarkastettua
siemenperunaa. Virallisesti tarkastetun siemenperunan
tunnistaa sinisestä vakuustodistuksesta. Tarkastettua
perunaa on saatavissa eri keskusliikkeiden maatalousosastoilta ja eräiltä puutarhatarvikemyymälöiltä.
Tavallinen ruokaperuna ei ole tarkastettua ja näin ollen
ei sovellu siemenperunaksi.
Vuokrapalstalta ei saa kaataa puita eikä kuljettaa pois
maa-aineksia. Palstalle ei saa pystyttää mitään rakennuksia.
Vuokraajan on pidettävä palstansa kunnossa ja huolehdittava kasvijätteet niille varattuun kompostilaatikkoon. Muu roska tulee viedä pois, mikäli alueelle ei ole
järjestetty sekajätteen keruuta.
Siinä tapauksessa, että kaupunki tarvitsee vuokratun
palstan kesken kasvukautta muuhun tarkoitukseen,
on vuokraaja velvollinen luovuttamaan palstansa heti
vaadittaessa kaupungin hallintaan, jolloin kaupunki
suorittaa vuokraajalle kohtuulliset lannoitus- ja siemenkustannukset.
Jos vuokraaja täyttää vuokraehdot ja aluetta vielä
vuokrataan viljeltäväksi, on palstan entisellä haltijalla
etuoikeus saada palsta alueelta. Entiselle vuokraajalle
lähetetään huhtikuun aikana vuokramaksulomake,
jonka maksamalla vuokraaja säilyttää vuokraoikeuden.
Mikäli palstaa ei ole käytetty viljelyyn ja yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelun tekemässä tarkastuksessa tämä
todetaan, vuokralaiselle ei lähetetä em. vuokramaksulomaketta.
Osoitemuutokset pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian Oulu10-palvelut, p. 08 558 558 00 tai
s-postilla oulu10@ouka.fi, sillä seuraavan vuoden laskut
lähetetään rekisterissä olevilla osoitteilla.

Kukkakaali - vuoden Vihannes 2016
Nyt on oiva hetki ottaa kukka- tai parsakaali kunnolla osaksi ruokavaliota.
Kukkakaalista käytetään ravinnoksi sen kukinto, jonka voi syödä raakana
ja keitettynä, grillattuna sekä paistettuna.
Parsakaalista voidaan syödä koko kasvi. Se sopii sekä keittoihin että
kastikkeisiin, piirakoihin ja wokkiruokiin. Parsakaali on parhaimmillaan, kun
sen nuput ovat vielä pieniä eikä kukinto ole ehtinyt kellertyä. Nimestään
huolimatta parsakaali ei ole mitään sukua varsinaisen parsan kanssa.

Palstojen vuokraus
Oulu10-palvelut
Avoinna: ma-to 8-18 ja pe 8-16
Käyntiosoite: Torikatu 10
Puhelin: 08 558 558 00
www.ouka.fi/oulu10
S-posti: oulu10(at)ouka.fi

Kukkivat kaalit sisältävät paljon C-vitamiinia ja sadalla grammalla parsakaalia saa helposti päivittäisen C-vitamiiniannoksen täytettyä. Ne soveltuvat hyvin myös laihduttajan lautaselle, sillä kukkivissa kaaleissa on vain
hyvin vähän kaloreita.
Lisätietoa ja kuva : Kotimaiset Kasvikset ry

www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/palstaviljely1

Palstaviljely
on virkistävä, hauska,
edullinen, ekologinen
ja hyvinvointia
edistävä harrastus
- vuokraa oma palstasi.

PALSTA-ALUEET
• Ellinsuo
• Hietasaari 1
• Hietasaari 2
• Hietasaari 3
• Hiironen
• Juurus
• Kaakkuri
• Karinkanta
• Kuivasjärvi
• Mustasuo
• Saarelansaari

