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Liite 

Pellon vuokrasopimuksen liite 

Vuokrattavat peruslohkot  

Peruslohkon Kasvulohkon Pinta-ala Luonnonhaitta- ja                     Maankäyttö- 
numero tunnus1) (aarin tark.) ympäristökorvauskelpoisuus laji2) 

   Kyllä Ei 
___________ ___________ __________ ha      
      
___________ ___________ __________ ha    
       
___________ ___________ __________ ha     
       
___________ ___________ __________ ha      
      
___________ ___________ __________ ha    

___________ ___________ __________ ha       

___________ ___________ __________ ha    

___________ ___________ __________ ha      

___________ ___________ __________ ha    
       
___________ ___________ __________ ha     
       
___________ ___________ __________ ha      
      
___________ ___________ __________ ha    

___________ ___________ __________ ha       

___________ ___________ __________ ha    

___________ ___________ __________ ha       

___________ ___________ __________ ha    

___________ ___________ __________ ha      
       
 
Vuokrattava peltoala yleensä ___________ ha   
 
1) Kasvulohkoa vuokrattaessa peruslohkon numeron perään laitetaan kasvulohkon tunnus. 
2) 1 = pelto, 2 = luonnonlaidun ja -niitty, 3 = metsämaa, 4 = tie- tai joutomaa, 5 = muu alue 
        Kyllä 

Vuokralainen on tarkistanut ja hyväksyy vuokrattavat lohkot ja niiden rajat  


	Peltoa yhteensä: 
	Hyväksyy: Off
	Peruslohko numeo 1: 
	Kasvulohkon tunnu 1: 
	Pinta-ala 1: 
	LFA 1: Off
	Ymp 1: Off
	Käyttölaji1: 
	Pinta-ala 2: 
	LFA 2: Off
	Ymp 2: Off
	Käyttölaji2: 
	Peruslohko numeo 3: 
	Kasvulohkon tunnu 3: 
	Pinta-ala 3: 
	LFA 3: Off
	Ymp 3: Off
	Käyttölaji3: 
	Peruslohko numeo 4: 
	Kasvulohkon tunnu 4: 
	Pinta-ala 4: 
	LFA 4: Off
	Ymp 4: Off
	Käyttölaji4: 
	Peruslohko numeo 5: 
	Kasvulohkon tunnu 5: 
	Pinta-ala 5: 
	LFA 5: Off
	Ymp 5: Off
	Käyttölaji5: 
	Peruslohko numeo 6: 
	Kasvulohkon tunnu 6: 
	Pinta-ala 6: 
	LFA 6: Off
	Ymp 6: Off
	Käyttölaji6: 
	Peruslohko numeo 7: 
	Kasvulohkon tunnu 7: 
	Pinta-ala 7: 
	LFA 7: Off
	Ymp 7: Off
	Käyttölaji 7: 
	Peruslohko numeo 8: 
	Kasvulohkon tunnu 8: 
	Pinta-ala 8: 
	LFA 8: Off
	Ymp 8: Off
	Käyttölaji 8: 
	Peruslohko numeo 9: 
	Kasvulohkon tunnu 9: 
	Pinta-ala 9: 
	LFA 9: Off
	Ymp 9: Off
	Käyttölaji9: 
	Kasvulohkon tunnu 2: 
	Peruslohko numeo 2: 
	Peruslohko numeo 10: 
	Kasvulohkon tunnu 10: 
	Pinta-ala 10: 
	LFA 10: Off
	Ymp 10: Off
	Käyttölaji 10: 
	Peruslohko numeo 11: 
	Kasvulohkon tunnu 11: 
	Pinta-ala 11: 
	LFA 11: Off
	Ymp 11: Off
	Käyttölaji11: 
	Peruslohko numeo 12: 
	Kasvulohkon tunnu 12: 
	Pinta-ala 12: 
	LFA 12: Off
	Ymp 12: Off
	Käyttölaji12: 
	Peruslohko numeo 13: 
	Kasvulohkon tunnu 13: 
	LFA 13: Off
	Pinta-ala 13: 
	Ymp 13: Off
	Käyttölaji13: 
	Peruslohko numeo 14: 
	Kasvulohkon tunnu 14: 
	Pinta-ala 14: 
	LFA 14: Off
	Ymp 14: Off
	Käyttölaji14: 
	Peruslohko numeo 15: 
	Kasvulohkon tunnu 15: 
	Pinta-ala 15: 
	LFA 15: Off
	Ymp 15: Off
	Käyttölaji 15: 
	Peruslohko numeo 16: 
	Kasvulohkon tunnu 16: 
	Pinta-ala 16: 
	LFA 16: Off
	Ymp 16: Off
	Käyttölaji 16: 
	Peruslohko numeo 17: 
	Kasvulohkon tunnu 17: 
	Pinta-ala 17: 
	LFA 17: Off
	Ymp 17: Off
	Käyttölaji 17: 


