
PELLON VUOKRASOPIMUS 

VUOKRANANTAJA       VUOKRALAINEN 
Nimi Nimi 

Osoite Osoite 

Puhelin Puhelin 

VILJELYMAAN PERUSLOHKOTIEDOT 

Peruslohkon tunnus Pinta-ala, 
ha 

Peruslohkon tunnus Pinta-ala, 
ha 

   PINTA-ALA YHTEENSÄ: _________   PINTA-ALA YHTEENSÄ: __________ 

VUOKRA-AIKA 

Vuokra-aika alkaa ______ / _______20______ ja päättyy ______/ ______20______. 

VUOKRAN MÄÄRÄ 

Alueen vuokra on                  euroa / ha eli yhteensä ________ euroa / vuosi. 

Vuokra maksetaan viimeistään ______/______ 20______ vuosittain 

vuokranantajan pankkitilille nro BIC _________  IBAN:___________________________________________ 

MUUT EHDOT 
1. Hukkakauran torjuntalain mukaan vuokralainen on velvollinen torjumaan hukkakaura siellä missä sitä esiintyy.
2. Muut vuokraehdot voidaan ottaa huomioon, esimerkiksi tieoikeus, tiemaksut ja maan ylläpito. Myös mahdolliset

irtisanomisen ehdot voidaan mainita tässä.
Sopimuksen muuttaminen tai siirtäminen kolmannelle osapuolelle tulee tehdä kirjallisesti molempien osapuolten
suostumuksella

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaisille. 

Paikka ja aika ________________________________ ______ / ______ 20________ 

Allekirjoitukset ________________________________ ____________________________________ 
Vuokranantaja  Vuokralainen 

Kaikki maanomistajat allekirjoittavat sopimuksen tai liittävät valtakirjan□ 



VALTAKIRJA 

 
 

1. Valtakirjan antajan tiedot 
 
Nimi ______________________________ 
 
Osoite ______________________________ 

 
 
 

2. Valtuutetun tiedot 
 

Nimi ______________________________ 
 
Osoite ______________________________ 

 
 
 

3. Valtuutuksen sisältö 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

4. Valtakirjan voimassaolo 

□ Valtakirja on voimassa toistaiseksi. 

□ Valtakirja on voimassa _______ / _______ 20_______ 
 
 
 

5. Valtakirjan antajan allekirjoitus 
 

 
Paikka ja aika ________________________________   _____ / _____ 20_____ 

 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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