
TARJOUS TEIDEN HÖYLÄYKSESTÄ JA LANAUKSESTA 
 

Urakoitsija:       

yhteyshenkilö:       

puhelin:  

osoite:  

sposti:  

 urakoitsija on alv-velvollinen 

urakoitsija on ennakonperintärekisterissä 

urakoitsija ei ole alv-velvollinen 

  
TEIDEN HÖYLÄYS 
Kone___________________________________________ 

vuosimalli_______________________________________ 

Koneen paino____________________________________ 

teho____________________________________________ 
 
TARJOUSHINTA 
________€ / h  (alv 0€) 
 
Lisätietoja:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

TEIDEN LANAUS 
Traktori:_________________________________________ 

vuosimalli________________________________________ 

Traktorin paino____________________________________ teho________________________ 

Lanamerkki_______________________________________ malli________________________ 

Muokkauksessa käytettävän lanan painon tulee olla vähintään 2000 kg.  
 
lanan paino_______________________________________  
 
TARJOUSHINTA 
_______€ / h (alv 0%) 

Lisätietoja:___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Paikka ja päivämäärä _________________________   ____/____2019 

Allekirjoitus ja nimen selvennys __________________________________________________ 

LIITTEET 

_______________________________ _________________________ 

_______________________________ _________________________ 



 TARJOUS TRAKTORITÖISTÄ  

  

   

  

            TRAKTORITYÖT 

 Traktori tulee olla varustettuna vähintään kippaavalla peräkärryllä, etukuormaajalla ja perälevyllä. 

 Traktori 
 Merkki:_____________________________________________________ vm:_____________ 
 
 TARJOUSHINTA 
 _______€ / h (alv 0%) 
 
 Traktori 
 Merkki:_____________________________________________________vm:______________ 

 TARJOUSHINTA 
 _______€ / h (alv 0%) 
 
 Tarjoushintaan sisältyvät muut laitteet ja varusteet 

- __________________________________________________________ 

- __________________________________________________________ 

- __________________________________________________________ 

  

 

 Paikka ja päivämäärä _________________________   ____/____2019 

 Allekirjoitus ja nimen selvennys __________________________________________________ 

 LIITTEET 

 _______________________________ _________________________ 

 _______________________________ _________________________ 

 

 

 

Urakoitsija:       

yhteyshenkilö:       

puhelin:  

osoite:  

sposti:  

 urakoitsija on alv-velvollinen 

urakoitsija on ennakonperintärekisterissä 

urakoitsija ei ole alv-velvollinen 



TARJOUS KESTOPÄÄLLYSTETTYJEN RAKENNUSKAAVATEIDEN HARJAUKSESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESTOPÄÄLLYSTETTYJEN RAKENNUSKAAVATEIDEN HARJAUS 
Harja oltava varustettu kastelulaittein. 

Selvitys kalustosta: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

TARJOUSHINTA 

________€ / h (alv 0%) 

 

Lisätietoja:____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Paikka ja päivämäärä _________________________   ____/____2019 

Allekirjoitus ja nimen selvennys __________________________________________________ 

LIITTEET 

_______________________________ _________________________ 

_______________________________ _________________________ 

 

 

 

  

Urakoitsija:       

yhteyshenkilö:       

puhelin:  

osoite:  

sposti:  

 urakoitsija on alv-velvollinen 

urakoitsija on ennakonperintärekisterissä 

urakoitsija ei ole alv-velvollinen 



TARJOUS KAIVINKONETÖISTÄ 

  

 KAIVINKONETYÖT   

 Koneessa tulee olla käytettävissä kauhanpyörittäjä. 

Kone:______________________________________  vm:_____________________________ 
 
Tarjoushintaan sisältyvät laitteet (kauhat, kääntäjät yms.) 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 
TARJOUSHINTA 
________€ / h (alv 0%) 

 
Kone:______________________________________ vm:_____________________________ 
 
Tarjoushintaan sisältyvät laitteet (kauhat, kääntäjät yms.) 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________ 
TARJOUSHINTA 
_________€ / h (alv 0%) 
 

 
Lisätietoja:_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  

 Paikka ja päivämäärä _________________________   ____/____2019 

 Allekirjoitus ja nimen selvennys __________________________________________________ 

 LIITTEET 

 _______________________________ _________________________  
 
 _______________________________ _________________________ 

  

Urakoitsija:       

yhteyshenkilö:       

puhelin:  

osoite:  

sposti:  

 urakoitsija on alv-velvollinen 

urakoitsija on ennakonperintärekisterissä 

urakoitsija ei ole alv-velvollinen 



 
 
TARJOUS PÖLYN SIDONNASTA ELI SUOLAUKSESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÖLYNSIDONTA ELI SUOLAUS 
 
Sidonta-aine:_______________________________________________  
TARJOUSHINTA 
________€ / t (alv 0%) 
 
Sidonta-aine:________________________________________________ 
TARJOUSHINTA 
________€ / t (alv 0%) 
 
Lisätietoja:__________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Paikka ja päivämäärä _________________________   ____/____2019 

 Allekirjoitus ja nimen selvennys __________________________________________________ 

 LIITTEET 

 _______________________________ _________________________ 

 _______________________________ _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urakoitsija:       

yhteyshenkilö:       

puhelin:  

osoite:  

sposti:  

 urakoitsija on alv-velvollinen 

urakoitsija on ennakonperintärekisterissä 

urakoitsija ei ole alv-velvollinen 



 

TARJOUS TIENVARSIEN NIITOSTA KAAVA-ALUEILLA SEKÄ NIITETTÄVISTÄ PELTOALUEISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIENVARSIEN NIITOT KAAVA-ALUEILLA 

Selvitys käytettävästä niittokalustosta: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

TARJOUSHINTA 

_______ € / h (alv 0%) 

 

NIITOT PELTOALUEILLA (n. 9,12 ha keskustassa ja Palokoskella, kartat liitteenä) 

Selvitys käytettävästä niittokalustosta: 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

TARJOUSHINTA 

_______ € / ha (alv 0%) 

Lisätietoja: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Paikka ja päivämäärä _________________________   ____/____2019 

Allekirjoitus ja nimen selvennys __________________________________________________ 

LIITTEET 

_______________________________ _________________________ 

_______________________________ _________________________ 

Urakoitsija:       

yhteyshenkilö:       

puhelin:  

osoite:  

sposti:  

 urakoitsija on alv-velvollinen 

urakoitsija on ennakonperintärekisterissä 

urakoitsija ei ole alv-velvollinen 


