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Ajanvarauksen Asiakasohje    2021-04-20 

 

Linkit Viljavan ohjeisiin löydät Ajanvarauksen aloitussivulta: 

 

 

 

 

1. Suomen Viljavan Ajanvarauspalvelun käyttö 

 

Viljavan Ajanvarauspalvelu löytyy osoitteesta https://varaus.suomenviljava.fi:8443 

Aloitussivu – välilehdellä ovat Viljavan varastojen yhteystiedot ja varastojen tallentamat uutiset. 

Varastojen tallentamat uutiset löytyvät myös Uutiset – välilehdeltä. 

Käyttäjätiedot - välilehdellä on Asiakkaan salasanan vaihtomahdollisuus. 

Varaukset - välilehdellä näkyvät varastojen tarjoamat ajat eri tuotteille. 

 

https://varaus.suomenviljava.fi:8443/
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Varastot - välilehdellä näkyvät kullekin Asiakkaalle vapautetut ja tarjotut viikon Ajat eri varastoilla. 

Nuolinäppäimellä pääsee siirtymään seuraavaan viikkoon. 

Ensimmäisessä alasvetovalikossa näkyvät kunkin Asiakkaan eri yritykset tai aikoja varaavat yksiköt, 

jos niitä on useampia. Toisessa valitaan Suunta, kolmannessa voi valita Viljalajin ja neljännessä 

Varaston. 

Viikko - välilehdellä näkyvät valitun Lajin Ajat yksitellen kellonaikoineen. Tässä näkymässä voi 

myös varata aikoja yksitellen. (ks ohje kohdassa 2) 

Päivä - välilehdellä voi varata valitun Lajin ja Varaston aikoja ns. massasyötöllä. (ks ohje kohdassa 

3) 

Merkintä - välilehdellä Asiakas voi palauttaa käyttämättömiä aikoja takaisin varastolle. (ks ohje 

kohdassa 5).  

 

2. Yksittäisen ajan varaus viikkonäkymästä 

 

Valitaan varattava aika. Vapaat ajat näkyvät vaaleanpunaisina ja jo varatut ajat tummanpunaisina. 
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Täytettävät Ajan tiedot näkyvät näkymässä oikealla. Yhdelle Ajalle voi tallentaa kolme Erää. (esim. 

vetoauto ja kaksi perävaunua). 

Varattuja aikoja voi käydä päivittämässä siihen saakka, kunnes Aikaa vastaava Erä (kuorma) on 

otettu Viljavan varastolla käsittelyyn.  Päivitys tallennetaan painamalla VARAA. 

 

 

 

Ajan selite - kenttä on koko Aikaa koskeva selitekenttä. 

 

Kuljetukseen liittyvät yhteystiedot voi tallentaa ajan varaamisen yhteydessä.  

• Asiakas voi tässä tallentaa itse kuljettajan nimen ja puhelinnumeron, tai tiedot voi 

antaa  

• Viljelijä myöhemmin omassa palvelussaan (ks Viljelijän viljapalvelu). 

 

Erän Lajike/Selite - kenttä on Erä-kohtainen ja siihen kirjataan tarvittaessa Erää koskevat lisätiedot, 

kuten mallasohran Lajike. 

2. ja 3. Erälle tallennetaan vastaavasti Erä-kohtaiset tiedot. 

Yksittäisiä aikoja voi vapauttaa ja palauttaa ao. painikkeilla yllä näkyvästä ajan tiedoista. Vapauta 

painike tyhjentää kentät ja vapauttaa ajan asiakkaalle. Palauta-painike palauttaa Ajan Viljavan 

varastolle. (Usean ajan palauttaminen kerralla voidaan tehdä Merkintä-välilehdellä, ks ohje kohdassa 

5) 
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Kun viljelijän ja kuljettajan tiedot puhelinnumeroineen on tallennettu, Viljava lähettää varattua aikaa 

edeltävänä päivänä työpäivän päättyessä Viljelijälle ja Kuljettajalle linkit palveluihin, joissa he 

syöttävät viljapassitiedot omalta osaltaan. Näistä palveluista on erilliset ohjeet. 

 

Kun Viljelijä ja Kuljettaja ovat tallentaneet sähköiseen viljapassiin viljan viljelyyn liittyvät tiedot 

(glyfosaatti, korrensääde, ympäristötukiehdot) ja tarvittavat kuljetustiedot (kolme edellistä kuormaa), 

tiedot näkyvät Asiakkaan näkymässä. Asiakas ei pysty näitä tietoja päivittämään. 
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3. Aikojen varaus ns. massasyötöllä Päivä-näkymästä 

 

 

Tässä näkymässä voi varata samalla näytöllä useita päivän aikoja. Jos jollekin Ajalle tulee enemmän 

kuin yksi Erä, niiden tiedot tulee tallentaa oikealla olevissa Erää koskevissa kentissä Erä 2 ja Erä 3. 

Normaalisti Varaston vapauttamat Ajat on lukittu tietylle Lajille esim. ohra (OHR) tai kaura (KAU), 

jolloin Asiakas voi varata Ajan vain kyseiselle Lajille.  

Jos poikkeustapauksessa Asiakkaan pitää varata Aika jollekin toiselle Lajille (ja on sopinut siitä 

varaston kanssa) on ehdottoman tärkeää, että Erän Lajike/Selite - kenttään tehdään selvitys asiasta. 

 

Varasto voi tarjota aikoja myös siten, että niitä ei ole lukittu määrätylle Lajille. Tällöin Asiakas 

pystyy itse muuttamaan Ajan lajikoodin kohdassa Lajikoodi, jolloin Erä tulee oikealla lajikoodilla 

varastolle. Asiakkaan tulee tässä tapauksessa muuttaa itse Lajikoodi, jotta vastaanotto sujuu 

joustavasti varastolla. 

Jos kyseessä on Asiakas, joka lähettää tilauksen sähköisesti Viljavan varastonhallintajärjestelmään, 

massasyötössä tai Viikko-näkymässä on tallennettava Tilausnumero. Huom! Ajan selite on koko 

Aikaa koskeva Selite. 
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4. Kopioi ja Siirrä toiminnot 

Kopioi - toiminnolla Asiakas voi kopioida varatun Ajan tiedot valittuun vapaaseen aikaan.   

Siirrä - toiminnolla Asiakas voi siirtää varatun Ajan tiedot valittuun vapaaseen aikaan, jolloin 

alkuperäinen varattu aika vapautuu. 

 

 

 

5. Merkintä – välilehden toiminnot  

Käyttämättömät ajat palautuvat varastolle automaattisesti edellisenä iltana. Ruuhka-aikana 

palautumisaika voi olla myöhäisempi kuin klo 18.00. 

Merkintä – välilehdeltä alasvetovalikosta valitaan Aikojen palautus. Valitaan palautettavat Ajat ja 

tallennetaan.  

 

 

 

Jos Viljavan varasto peruuttaa Asiakkaan vapaita/tarjottuja tai jo varattuja aikoja, tulee Asiakkaalle 

ajanvaraukseen ilmoitus Peruutettuja aikoja. Huomioi peruutukset!  
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Viljavan varaston peruuttamat ajat huomioidaan Merkintä – välilehdellä, valitaan alasvetovalikosta 

Aikojen peruutusten huomiointi. Merkitään peruutetut ajat ja tallennetaan. 

Tämä toiminto ilmoittaa Varastolle, että Asiakas on tietoinen aikojen peruuntumisesta. 

 

 

Lisätiedot:  

Erkki Bamberg, puh. 0400 158 382 

erkki.bamberg@suomenviljava.fi 

mailto:erkki.bamberg@suomenviljava.fi

