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TARJOUSPYYNTÖ 
 
PELTOJEN VUOKRAUS V.2021 - 2025 
 
1 Yleistä 

Kosken Tl kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa myöhemmin eritellyt 
peltolohkot avoimeen tarjousmenettelyyn (Tekla 27.8.2020 § 57). Tarjousten 
avaustilaisuus 24.9.2020 kello 13.15 kunnantalolla suljettuna tilaisuutena. 
Tekninen lautakunta päättää peltojen vuokrauksesta 24.9.2020 pidettävässä 
kokouksessa.  

2 Hankinnan kuvaus 

Kosken Tl kunta pyytää tarjoajilta peltolohkokohtaista tarjousta, hinnoiteltuna €/ha 
alv 0 %. Pellon mukana vuokrataan tukioikeuksia. Tukioikeuden hehtaarikohtainen 
vuokra sisältyy tarjoajan antamaan hintaan. Tukioikeuden vuokrahinnaksi 
määritetään vuokrasopimuksessa 10 €/ha alv 0 %. 

Tarjoaja voi hankintaan osallistuessaan tarjota kaikkia peltolohkoja tai vain osaa 
niistä. 

Tarjottavat peltolohkot: 

Tiedoissa kiinteistön nimi, katuosoite, kiinteistötunnus, peruslohkotunnus, hallinnon 
digiala 2020, hukkakaurarekisteri, ympäristökorvaus.  

- Kuntaketo (Honkamäentie); 284-401-2-50; 
284 01221 09  2,45 ha, ei hukkakaurarekisterissä, 
Ei ympäristökorvauksen sitoumuslohko 

 

- Nummila (Kasperintie); 284-416-1-262; 
284-01147-32  0,63 ha, ei hukkakaurarekisterissä, 
On mukana ympäristökorvauksessa 

 
- Peltoniemi (Hongistontie); 284-413-2-231; 

284-03416-70  7,63 ha, ei hukkakaurarekisterissä, 
On mukana ympäristökorvauksessa 

 

- Juvanoja (Koskentie); 284-413-2-226; (kasvatusvelvoitteena kuntalaisten 
vapaasti poimittavat keto- ja auringonkukat). 
284-03294-45. Viljeltävä ala ~0,77 ha. 
Ei ympäristökorvauksen sitoumuslohko.. 

 
- Aava (Partelantie); 284-407-1-41, 

284-03129-74  11,96 ha, ei hukkakaurarekisterissä. 
On mukana ympäristökorvauksessa. 

 
- Ritarilaakso (Partelantie); 284-407-4-53; 

284-00149-04  5,85 ha, ei hukkakaurarekisterissä. 
Ei ympäristökorvauksen sitoumuslohko. 
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3 Tarjous 

3.1 Tarjouksen antaminen 

Tarjous annetaan vapaamuotoisena kirjallisena tarjouksena, joka on tarjoajan 
allekirjoittama. 

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksesta tulee olla 
selkeästi nähtävissä mitä peltolohkoja tarjous koskee. 

3.2 Tarjouksen toimittaminen ja kieli 

Tarjouksen on saavuttava tilaajalle kaikkine liitteineen 24.9.2020 klo 13.00 
mennessä. 

Tarjous tulee toimittaa kirjallisena Kosken Tl kunnantalolle tekniseen toimeen. 

  Kosken Tl kunta – tekninen toimi 
  Härkätie 5 

 31500 KOSKI TL 

3.3 Tarjouksen sitovuus ja voimassaolo 

Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä 
laskettuna.  

4 Tarjouksen valintaperuste 

Peltolohkoittain valikoitavan voittavan tarjouksen valintaperusteena on korkein 
hehtaarihinta (€/ha alv 0%). 

Ennen tarjousten vertailua tarkistetaan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. 
Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset suljetaan tarjousvertailusta. 

Ilmoitetun määräajan jälkeen toimitetut tarjoukset hylätään. 

4.1 Tarjousten hyväksyminen/hylkääminen 

Tilaaja pidättää oikeuden seuraamuksitta hylätä kaikki tarjoukset. 

5 Sopimuksen solmiminen 

Sopimuskausi on 1.5.2021 -30.4.2025.  

Teknisen lautakunnan tekemä vuokrapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen 
syntymistä. Tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta varsinaisen sopimusasiakirjan 
allekirjoittamisella. 

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Mikko Salmi, 044 744 1128 
 

__________________________________________________ 
Mikko Salmi, tekninen johtaja 

 
Liite 1: Sopimusluonnos 
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VILJELYSMAAN VUOKRASOPIMUS 
 

 

VUOKRANANTAJA: Kosken Tl kunta 

VUOKRAAJA:   

VUOKRA-AIKA: 1.5.2021 – 30.4.2025 

 

Lohko:  Nummila  /  284-416-1-262 / 0,63 hehtaaria 

  

Peruslohkotunnus: 284-01147-32 

Vuokra:  XXXX €/v  

   Tukioikeuden vuokra 10 € / vuodessa + alv 24% = 12,40 € 

   Vuokra tukioikeuksineen vuodessa XXX € (sis. alv XXX €) 

 

Vuokran maksupäivä: vuosittain 30.11. 

 
Ehdot vuokra-aikaan: Kunta voi irtisanoa vuokrasopimuksen kesken 

nelivuotiskauden, jos kunnalle ilmenee siihen tarvetta 

(kaavoitus, kunnallistekniikka, kiinteistön myynti). 

 

  Peltolohkon tilatuen tukioikeudet siirtyvät vuokrasopimuksen 

  päätyttyä lohkon kunnan osoittamalle taholle.  

 

Näitä vuokrasopimuksia on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin  

osapuolelle. 

 

 

Koskella Tl                /  10          2020 

 

 

Kosken Tl kunta  xxxxxxxxxxxx  

 

 

 Liitteet: LIITE1, Kartta vuokrattavasta pellosta 

  LIITE 2, tarjous 


