
sopimus numero päiväys 

URAKOITSIJA/MYYJÄ 
nimi 

osoite 

postinumero ja paikka 

puhelin 

sähköposti 

URAKOINTISOPIMUS – 
PUINTI  

ASIAKAS/OSTAJA 
nimi 

osoite 

postinumero ja paikka 

puhelin 

sähköposti 

Korjattava kasvusto 
ja määrä hehtaareissa 

Käyttötarkoitus Kasvusto 
suojaviljaa 

Silppurin käyttö Silpun levitys Tyhjennys vaunuun 

 siemen, mallas 
 rehu-/leipävilja 

 kyllä 

 ei 

 kyllä 

 ei 

 normaali 

 leveä (suorakylvö) 

 rinnalla kulkeva 

 paikalla oleva 

 kyllä 

 ei 

 kyllä 

 ei 

 normaali 

 leveä (suorakylvö) 

 rinnalla kulkeva 

 paikalla oleva 

 kyllä 

 ei 

 kyllä 

 ei 

 normaali 

 leveä (suorakylvö) 

 rinnalla kulkeva 

 paikalla oleva 

Työ: kone ja/tai menetelmä Työn laatuun liittyvät   Kuka vastaa 
työstä 

Ajankohta 
pp.kk-pp.kk 

Hinta € (alv. 0%) ja yksikkö 

Viljan puinti:  asiakas 
 urakoitsija 

 €/ha    €/h    €/t 

  € 

Viljan kuljetus: 
matkan pituus______  km 

 asiakas 
 urakoitsija 

 €/ha    €/h    €/t    €/km 

  € 

Viljan säilöntä:  asiakas 

 urakoitsija 

 €/ha    €/h    €/t 

  € 

Korjuu kokonaisurakkana  €/ha    €/h    €/t 

  € 

Sopimusallekirjoitukset: 

______________________________________ ___________________________________________ 

Urakoitsija, paikka ja pvm Asiakas, paikka ja pvm 

Toivomukset suoritusaikojen suhteen _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Erityisvaatimukset ja riskit __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Tässä sopimuksessa noudatetaan muilta osin maatalouskoneurakoinnin 

yleisiä sopimusehtoja (liitteenä)  kyllä  ei

 kyllä  ei Asiakas merkinnyt esteet  kyllä  ei 

 kyllä  ei Laskutetaanko siirtomatkoista  kyllä  ei 

sängen pituus ______  cm 

 siemen, mallas 
 rehu-/leipävilja 

 siemen, mallas 
 rehu-/leipävilja 

asiat 

Liitteenä lohkolista 

Liitteenä kartta 

Y-tunnus / tilatunnus Y-tunnus / tilatunnus 


	Sopimusallekirjoitukset:
	______________________________________ ___________________________________________
	Urakoitsija, paikka ja pvm Asiakas, paikka ja pvm

	sopimus numero: 
	päiväys: 
	nimi: 
	osoite: 
	postinumero ja paikka: 
	puhelin: 
	nimi_2: 
	osoite_2: 
	postinumero ja paikka_2: 
	puhelin_2: 
	Matkan pituus: 
	Urakoitsija paikka ja pvm: 
	Asiakas paikka ja pvm: 
	ajankohta1: 
	ajankohta2: 
	ajankohta4: 
	ajankohta3: 
	1hinta, €: 
	2hinta, €: 
	3hinta, €: 
	4hinta, €: 
	H_kulj: Off
	H_var: Off
	H_kok: Off
	Toivomukset suoritusaikojen suhteen: 
	Erityisvaatimukset ja riskit 1: 
	lohkolista: Off
	kartta: Off
	siirtomatka: Off
	esteet: Off
	sopimusliite: Off
	Viljan kuljetus: 
	Viljan puinti: 
	Viljan säilöntä: 
	Viljankorjuu kokonaisurakkana: 
	Viljan säilöntä-laatuasiat: 
	kokonaisurakka - laatuasiat: 
	käyttö1: Off
	suojavilja1: Off
	silppuri1: Off
	silputus1: Off
	tyhjennys1: Off
	käyttö2: Off
	suojavilja2: Off
	silppuri2: Off
	silputus2: Off
	tyhjennys2: Off
	käyttö3: Off
	suojavilja3: Off
	silppuri3: Off
	silputus3: Off
	tyhjennys3: Off
	Kasvusto1: 
	Kasvusto2: 
	Kasvusto3: 
	va_puin: Off
	va_kulj: Off
	va_kok: Off
	Tyhjennys: 
	H_puin: Off
	Sängen pituus: 
	sähköposti: 
	sähköposti_2: 
	y-tunnus1: 
	y-tunnus2: 


