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Raivaussahatöiden palvelusopimus 
 

Tilaajan tiedot 

 

Toimittajan tiedot 

Toimittajan virallinen nimi Y-tunnus 

Toimittajan osoite  

 

Yhteyshenkilöt 

 Tilaaja Toimittaja Puhelinnumero Sähköposti 

sisällölliset asiat     

tekniset asiat     

 

Toimeksiannon kohde - kiinteistötunnukset 

Kunta Kylä Talo Tila Tilan nimi Sertifiointi 

      

      

      

      

 

Toimeksiannon kohde – kuvio/t 

Kuvionumero Lähde 

  

  

  

  

  

 

  

Tilaajan virallinen nimi Henkilö- / Y-tunnus 

Toimitusosoite Laskutusosoite 

☐ ALV-rekisterissä  
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Toimeksianto – työlajit 

 Maanomistajan toimesta Toimittajan toimesta Laskutusperuste 
€/ha vai €/h 

Kohteen valinta    

Tärkeät elinympäristöt ja 
huomioitavat kohteet 

   

Työmaan rajaus ja 
kartoitus 

   

 

Kuvionumero (1Työlaji  Energiapuun korjuu Taksoitus Toteutusajankohta Jäävä 
puusto työn 
jälkeen r/ha 

  ☐ korjataan ☐€/h ☐€/ha   

  ☐ korjataan ☐€/h ☐€/ha   

  ☐ korjataan ☐€/h ☐€/ha   

  ☐ korjataan ☐€/h ☐€/ha   
(1työlajien kuvaukset ovat liitteenä 

KEMERA-tuen haku ☐ maanomistaja hakee 

  ☐ valtuutetaan toimittaja edustamaan KEMERA-asioissa 

  ☐ KEMERA-tuki maksetaan toimittajalle 

 

 

 

  

Tilaajan maksutiedot  

Nimi  

Pankkitilinumero ja BIC  

  

Toimittajan maksutiedot  

Nimi  

Pankkitilinumero ja BIC  

Työn suoritustapa ☐ henkilötyönä ☐ koneellisesti   

Työn valvonta ja 
mittaus 

☐ mittaus toteutuksen 
jälkeen 

☐ päivitys 
metsäsuunnitelmaan 

☐ tietojen 
lähetys 
Metsäkeskukseen 

 

KEMERA-tiedot pituus, m 
_____ 

poistuma, r/ha 
______ 

läpimitta, cm 
______ 

jäävä puusto r/ha 
______ 
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Työt suoritetaan voimassa olevan sertifioinnin ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Mikäli näistä 

halutaan poiketa, tulee lisätietokenttään kirjata poikkeus. 

 

Kuviokohtaiset lisätiedot; 

 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________  

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

 

Palvelusopimuksessa olevat hinnat ovat ilmoitettu alv 0% - hintoihin lisätään arvonlisävero voimassa olevan lain mukaisesti. Tähän 
palvelusopimukseen kuuluvat liitteinä seuraavat asiakirjat, jotka muodostavat yhdessä sopimuksen. 1) Palvelusopimus liitteineen 
sis. tilaus ja luonnonhoidon neuvontatyökalu 2) työlajien kuvaukset 3) Metsäpalvelun toimittamisen sopimusehdot 

Muut liitteet:   

   

 

Allekirjoitukset: 

Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Toimittajan allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 


