
sopimus numero päiväys 

URAKOITSIJA/MYYJÄ 
nimi 

osoite 

postinumero ja paikka 

puhelin 

sähköposti 

URAKOINTISOPIMUS –  
REHUNKORJUU - PAALAUS 

ASIAKAS/OSTAJA 
nimi 

osoite 

postinumero ja paikka 

puhelin 

sähköposti 

Korjattava kokonaismäärä    _______ ha Korjattavia lohkoja yhteensä _______ kpl 

Työ: kone ja/tai 
menetelmä 

Työn laatuun liittyvät asiat Kuka vastaa 
työstä  
tai tarvikkeesta 

Ajankohta 
pp.kk-pp.kk 

Hinta (alv. 0%) ja hinnoitteluperuste 

Niittomurskaus: 
Sängen pituus _______cm 

asiakas 

urakoitsija 

 €/ha   €/kpl   €/h   €/t*   €/km 

  € 

Karhotus: 
Karhoja yhteen _______ kpl 

asiakas 

urakoitsija 

 €/ha   €/kpl   €/h   €/t*   €/km 

  € 

Paalaus: 
Ka-pitoisuustavoite _______% 

Paalin tavoitepaino ______kg 

Silpun pituus     ______ cm 

asiakas 

urakoitsija 

 €/ha   €/kpl   €/h   €/t*   €/km 

  € 

Säilöntäainetta _______  litraa/ 
  tonni tai       paali 

asiakas 

urakoitsija 
Paalin lähisiirto: 

Matkan pituus_______km 
asiakas 

urakoitsija 

 €/ha   €/kpl   €/h   €/t*   €/km 

  € 

Käärintä: 
Käärintä viim. _______ minuuttia 

paalauksesta 

asiakas 

urakoitsija 

 €/ha   €/kpl   €/h   €/t*   €/km 

  € 

Muovin hankinta ja käyttö 

______ kerrosta/paali 
asiakas 

urakoitsija 
Paalin siirto: 

Matkan pituus _______km 
asiakas 

urakoitsija 

 €/ha   €/kpl   €/h   €/t*   €/km 

  € 

*Tonnihinnan peruste kuiva-ainetonni  tuoretonni 

Miten kuiva-ainepitoisuustavoite todennetaan paalattaessa? _______________________________________________ 

Kuka vastaa ja miten määritellään korjuun eri vaiheiden aloitusajankohdat? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Erityisvaatimukset ja riskit __________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Tässä sopimuksessa noudatetaan muilta osin maatalouskoneurakoinnin 

yleisiä sopimusehtoja (liitteenä) kyllä ei

Liitteenä lohkolista kyllä ei Asiakas merkinnyt esteet kyllä ei 

Liitteenä kartta kyllä ei Laskutetaanko siirtomatkoista kyllä ei 

Sopimusallekirjoitukset: 

__________________________________________ __________________________________________ 

Urakoitsija, paikka ja pvm       Asiakas, paikka ja pvm 

Y-tunnus / tilatunnus Y-tunnus / tilatunnus 
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