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1. SOPIMUSEHDOT 

1.1 Varasto-operaattorin palvelut koostuvat seuraavista toiminnoista: Näytteenotto vastaanotettavasta viljasta, 

laatuanalyysit, vastaanotto punnituksineen, varastointi, lähetys (autolastaus) punnituksineen sekä 

varastokirjanpito tietopalveluineen. Yhteisvarastointia on vain sisämaan varastoissa. 

 

1.2 Asiakas hyväksyy, että hänen viljansa varastoidaan yhteisvarastointina samassa siilossa muiden Varasto-

operaattorin asiakkaiden viljan kanssa. 

1.3 Jokaisesta viljan vastaanottoerästä otetaan näyte, josta tehdään laadunmääritykset. Näyte säilytetään 

mahdollista jälkitarkastusta varten niin kauan kuin siilossa on viljaa. 

 

1.4 Viljan on oltava suomalaista, kunnoltaan ja väriltään normaalia. Se ei saa sisältää peittausaineita, eikä 

viljelyyn ole saanut käyttää glyfosaattivalmisteita. Vastaanotettavan viljan laatuvaatimuksista ja –rajoista 

sovitaan ennen vastaanoton aloittamista. 

 

1.5 Asiakkaan yhteisvarastointiin tarjoamaa, mutta vastaanottorajat alittavaa viljaerää johonkin toiseen siiloon, 

tulee kysymykseen erän palauttaminen Asiakkaalle. Varasto-operaattori veloittaa tehdyt analyysipalvelut myös 

Asiakkaalle palautuvilta kuormilta. 

 

1.6 Asiakas hyväksyy, että vastaanotetusta määrästä vähennetään 0,2 % pölyhävikkinä. 

 

1.7 Varasto-operaattorin tietojärjestelmä laskee kunkin siilon vastaanottomäärillä painotettua viljan keskilaatua, 

jota Asiakas voi käyttää myyntilaatuna. 

 

1.8 Asiakas omistaa viljan ja vastaa sen vakuuttamisesta. Lisäksi asiakkaalla tulee olla toiminnan 

vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vähintään 1,0 milj. €. 

 

1.9 Asiakas voi noutaa viljansa omaan käyttöön (lähetysmaksu) tai myydä viljansa siten, että 

 vilja jää ko. siiloon (jolloin sopimusehdot pätevät uuteen viljan omistajaan) tai 

 vilja siirretään ostajan vuokraamaan siiloon (lähetysmaksu) tai  

 vilja lastataan ostajan ajoneuvoon (lähetysmaksu) 

 

1.10 Varasto-operaattori tiedottaa Asiakkaalle siilokohtaiset viljan keskilaadut ja määrät. 

 

1.11 Viljan lähetyksessä kuormakohtaisen erän (n. 40 t) punnitustarkkuus on +/- 100 kg. 

 

1.12 Minimisopimusmäärä on 200 tonnia. 

 

1.13 Pienerämaksu < 10 tonnin eristä on 33,90 € / erä. 

 

1.14 Varasto-operaattori laskuttaa palveluksistaan jälkikäteen kuukausittain. Maksuehto 14 pv netto. Maksujen 

viivästyessä Varasto-operaattorilla on oikeus pidättää vilja varastossaan, kunnes laskut on maksettu. 

 

1.15 Varastoinnin laskutusperusteena käytetään kuukauden alun ja lopun varastomäärien keskiarvoa. 

 

1.16 Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Jos ratkaisuun ei päästä 

neuvottelemalla, asia jätetään Asiakkaan kotipaikan alioikeuden ratkaistavaksi. 

 

1.17 Nämä sopimusehdot ovat voimassa 30.6.2019 saakka.  

 

1.18 Muilta osin noudatetaan Suomen Viljava Oy:n yleisiä toimitusehtoja. 
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2. PALVELUHINNAT 

2.1 Kohdassa 1.3 sovitut laatuanalyysit veloitetaan Varasto-operaattorin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. 

2.2 Vastaanotto, varastointi ja lähetys Varasto-operaattorin voimassa olevan hinnaston mukaan. 

2.3 Palveluhintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 

 

 

 

 


