
sopimus numero päiväys 

URAKOITSIJA/MYYJÄ 
nimi 

osoite 

postinumero ja paikka 

puhelin 

sähköposti 

URAKOINTISOPIMUS – 
LANNANLEVITYS 

ASIAKAS/OSTAJA 
nimi 

osoite 

postinumero ja paikka 

puhelin 

sähköposti 

Lannan kokonaismäärä  _________ m3 Levitettäviä lohkoja yhteensä _______ kpl 

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

Ajankohta 
pp.kk-pp.kk 

Hinta € (alv. 0%) ja yksikkö 

Lietteen sekoitus:  asiakas 
 urakoitsija 

 €/ha   €/h     €/t   
  € 

Lannan kuormaus kuljetukseen:  asiakas 
 urakoitsija   € 

Lannan kuljetus: 
Matkan pituus______ km 

 asiakas 
 urakoitsija 

 €/ha    €/h    €/t   €/km 

  € 

Lannan kuormaus levitykseen:  asiakas 
 urakoitsija   € 

Lannan levitys: 
Levitysmäärä _______m3/ha 

Levitys ajourista      kyllä      ei 

- ajourien leveys _______m 

 asiakas 
 urakoitsija 

  € 

Levitys kokonaisurakkana 
  € 

Toivomukset suoritusaikojen suhteen _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

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 

 €/ha   €/h     €/t   

 €/ha   €/h     €/t   

 €/ha   €/h     €/t   

 €/ha   €/h     €/t   

Y-tunnus / tilatunnus Y-tunnus / tilatunnus 
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