
Viljelysmaa vuokrattavaksi v. 2022-2033 ja kunnostettavaksi 
v. 2022.
Salon kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi ja kunnostettavaksi noin 5,6 ha peltoa, josta alueelle laaditun 
salaojasuunnitelman mukaan salaojitettava ala on noin 3,6 ha ja salaojat pituudeltaan yhteensä noin 
2855 m. Kohde sijaitsee Halikon Märynummella, kiinteistöllä 734-499-1-89 ja on avo-ojassa. Alueella 
on 7 peruslohkoa. Vuokra-aika on 2022 – 2033. Kalkitsemalla pellot vuokra-aikaa on mahdollisuus 
jatkaa kolme vuotta.

Kirjalliset tarjoukset pe 10.12.2021 klo 12.00 mennessä. 
Osoite: Salon kaupunki, maaseutupalvelut, Örninkatu 15, 24100 Salo. Kirjeen päälle: ”vuokratarjous”.

Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tarkastamme tarjouksen jättäneiden ja 
yhteisöjen vastuuhenkilöiden luottotiedot ennen sopimuksen allekirjoitusta. Rakentamiskaavan 
tarpeiden johdosta kaupunki voi lyhentää vuokra-aikaa. 

Lisätietoja maaseutupalveluista: Kukkonen 044-7787 202 ja Lepistö 044-7787 200.



Halikossa Märynummen sairaalan alapuolella 
noin 5,64 ha
Kohteen kuudelle peruslohkolle on teetetty salaojitussuunnitelma, noin 3,6 ha:n alalle ja lisäksi yksi salaoja 
noin 2 ha:n peltolohkolle.

Kohteesta pyydetään vuokratarjousta €/ha vuosille 2022-2033. Vuokrakauden alussa v. 2022 viljelijän tulee 
toteuttaa ojitustyö salaojitussuunnitelman mukaisesti, valvotusti ja ammattitaitoisella työvoimalla. 
Alustava kustannusarvio salaojitustyölle on 19100 € (alv 0%), joka viljelijän tulee huomioida kustannuksenaan 
vuokratarjouksessa. Ojitustyön tulee sisältää myös piiriojien kaivuun suunnitelman mukaisesti. Alustavan 
salaojasuunnitelman saa maaseutupalveluista ja lisätietoja salaojasuunnittelija Kimmo Laineelta. Mahdollisesta 
salaoja-avustuksesta (n. 4100 €) saa lisätietoja Kimmo Laineelta.
Lohkojen digitoitu pinta-ala on yhteensä 5,64 ha, josta salaojitus tulee tehdä suunnitelman mukaisesti 3,6 ha:n
alalle.  
Lohkot ovat korvauskelpoisia ja ympäristökorvauksen sitoumuslohkoja. 
Vuokralainen valitaan tarjouksen ja viljelijän esittämän työsuunnitelman (käytettävä kalusto, työvoima, 
varsinaisen salaojitussuunnitelman teettäminen, aikataulu) sekä haastattelun perusteella. Tarjouksessa tulee 
nimetä ojitukseen käytettävä salaojituksen ammattilainen. Valinta tehdään kokonaisarvion perusteella, jossa 
mahdolliset kunnostusnäytöt kaupungin vuokrapelloilla voidaan lukea hakijan eduksi.
Kohteen kalkitusoptiolla viljelijä voi jatkaa vuokrasopimusta seuraavan 3 vuoden ajan.



Halikko, Märynummen sairaalan alapuolella noin 5,64 ha

Lohkot ovat lhk- ja ymp- sitoumuskelpoisia
Lohkot eivät ole hukkakaurarekisterissä

073-04053-50 digitoitu pinta-ala 2.21 ha
073-12939-12 digitoitu pinta-ala 0.28 ha
(073-12940-13 digitoitu pinta-ala 0.03 ha)
073-04050-47 digitoitu pinta-ala 0.76 ha, pohjavesialue
073-04051-48 digitoitu pinta-ala 0.54 ha, pohjavesialue
073-12941-14 digitoitu pinta-ala 0.49 ha, pohjavesialue 
073-12942-15 digitoitu pinta-ala 0.45 ha, pohjavesialue 
073-12943-16 digitoitu pinta-ala 0.88 ha, pohjavesialue 


