
 A-REHU OY:N YLEISET VILJAN OSTOEHDOT 

 

Nämä A-Rehu Oy:n yleiset viljan ostoehdot ovat erottamaton osa 

viljan myyjän (”Myyjä”) ja A-Rehun välistä viljan ostosopimusta.  

 

1. Viljan laatuvaatimukset 

Viljan on oltava alkuperältään suomalaista, kauppakelpoista, 

tuleentunutta, tervettä, väriltään ja muulta ulkonäöltään sekä 

hajultaan normaalia. Viljaan ei ole saanut käyttää glyfosaatti-

valmistetta, siinä ei saa olla peittausainetta, tuholaisia tai ulosteita 

eikä torajyviä yli 0,05 %. Viljaa ei saa olla tuotettu tilalla, jolla on 

todettu salmonellaa ja lisäksi myyvän tilan tulee olla rekisteröitynyt 

Ruokaviraston alkutuotannon toimijaksi. Viljelyssä käytettävän 

lannoitteen tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat kyseiselle 

lannoitevalmisteelle asetetut lainsäädäntövaatimukset. 

Yhdyskuntapuhdistamolietteitä ja -jätteitä sisältävien lannoitteiden 

käyttö ei ole sallittua. Viljan hometoksiinipitoisuudet eivät saa 

ylittää EU:n voimassa olevia asetuksia ja suosituksia ja A-Rehun 

vastaanottopistekohtaisia rajoja. Kulloinkin voimassa olevat 

vastaanottopistekohtaiset rajat sekä muut A-Rehun viljan 

laatuvaatimukset ovat löydettävissä A-Rehun verkkosivuilta 

www.a-rehu.fi). 

 

2. Hinta ja hinnoitteluperusteet 

A-Rehu ylläpitää viljojen ostohintoja koskevaa päivittyvää 

hinnastoa viljakauppasivustollaan (atriatuottajat.fi). Hinnaston 

mukaiset hinnat astuvat voimaan hinnaston julkaisuhetkellä. A-

Rehun kirjallisesti antamassa tarjouksessa voidaan määritellä 

tarjotun hinnan voimassaolosta toisin. Suullisesti annettu tarjous 

on voimassa 12 tuntia. A-Rehu ja Myyjä sopivat ostosopimuksella 

peruslaatuisen viljan hinnasta. Peruslaatuisen viljan hinta 

ilmoitetaan ostosopimuksella vastaanottopaikkakohtaisesti. 

Toimitetun viljan laadun mahdolliset poikkeamat peruslaadusta 

vaikuttavat viljasta maksettavaan hintaan vastaanottopaikan 

toimitushetkellä voimassa olevien laatuhinnoitteluperusteiden 

mukaisesti, ellei ostosopimuksessa toisin ole sovittu. Kulloinkin 

voimassa olevat laatuhinnoitteluperusteet ovat löydettävissä A-

Rehun em. verkkosivuilta.  

 

Mikäli vilja ei laadultaan täytä perushintaisen viljan vaatimuksia, 

hyväksytään se kuitenkin vastaanotettavaksi, mikäli se täyttää 

sopimuksen vähimmäisvaatimukset. Sopimuksen mukaisen 

viljaerän toimitusvelvollisuus säilyy, vaikka vilja ei täytä 

vähimmäislaatuvaatimuksia. Hinnoittelu tapahtuu 

vastaanottolaadun ja -määrän perusteella.  

 

3. Toimitus 

Myyjä toimittaa viljan ostosopimuksessa sovittuun paikkaan 

ostosopimukseen merkittynä toimitusajankohtana. Tavara on 

luovutettu A-Rehulle, kun se on purettu kuljetusvälineestä 

vastaanottopaikalla. Jos Myyjä järjestää kuljetuksen itse, on hän 

vastuussa siitä, että kuljetusväline on puhdistettu ja sen lastitila 

lastausta aloitettaessa on tyhjä, puhdas, kuiva ja hajuton niin, että 

kuljetettava vilja ei kontaminoidu kuljetusvälineestä. Käytettävän 

kuljetusliikkeen tulee olla rekisteröitynyt Ruokavirastoon rehualan 

toimijaksi. Ajoneuvon lastitilan on oltava peitettynä ehjällä ja 

puhtaalla kuormapeitteellä kuljetuksen aikana ja aina myös tyhjänä 

ajettaessa. Järjestäessään itse kuljetuksen on Myyjän varattava A-

Rehulta kuorman purkausaika joko verkkopalvelun kautta tai 

puhelimitse ja kuorman mukaan on liitettävä A-Rehun Myyjälle 

lähettämä rahtikirja ja täytetty viljapassi, jossa tulee olla myös A-

Rehun vastaanottonumero. Jos Myyjä tilaa kuljetuksen A-Rehulta, 

se on tehtävä viimeistään sopimushetkellä, ellei erikseen toisin 

sovita. Tällöin A-Rehun sopimuskuljetusliike sopii lastauksesta 

Myyjän kanssa ennen kuljetusta. Rahti veloitetaan sopimukseen 

merkityn vastaanottopaikan ja Myyjän varaston väliseltä matkalta. 

Mikäli toimitusmäärä tilaostoissa poikkeaa olennaisesti sovitusta, 

eikä A-Rehu siitä syystä pysty noutamaan viljaa täysin kuormin, on 

A-Rehulla oikeus periä mahdollinen lisäkustannus rahdista 

Myyjältä. Riippumatta yllä sovitusta hinnoitteluperiaatteesta, jos 

yhdistelmärekan lastausaika noudon yhteydessä ylittää 2 tuntia, on 

A-Rehu oikeutettu perimään ja vähentämään edellä mainitusta 

kauppasummasta yliaikalastauskorvauksen. Korvauksen suuruus 

on + 70 € per jokainen alkava yliaikalastaustunti. 

 

A-Rehun tilaostoissa toimituspaikka on ajoneuvoon lastattuna 

tilalla. A-Rehu voi halutessaan muuttaa viljan 

vastaanottoajankohtaa sopimukseen merkitystä pois lukien 

varastointisopimukset, joissa A-Rehu maksaa sopimuksen 

mukaisesti vastaanottoajankohtien muutoksesta. Tämä ei aiheuta 

muutoksia hintaan.  

 

4. Vakuutus 

Myyjä vakuuttaa kaupan kohteena olevan viljaerän, kunnes 

omistusoikeus on siirtynyt (toimitushetkellä) A-Rehulle.  

 

5. Vastaanotto ja laadunmääritys 

Viljan laatu määritetään kuorman purkauksen yhteydessä 

otettavasta näytteestä. Laadunmääritysnäytteen rinnakkaisnäyte 

säilytetään mahdollista jälkitarkastusta varten. Jos vilja ei 

tarkastuksessa täytä laadultaan/kunnoltaan sopimusehtoja, sitä ei 

hyväksytä sopimuksen toimitukseksi ja Myyjä vastaa tästä syystä 

A-Rehulle aiheutuneista/aiheutuvista kustannuksista. Jos uusista 

sopimusehdoista ei päästä sopimukseen, jää vilja Myyjälle ja 

hänen on osoitettava sille muu purkauspaikka. 

 

6. Kauppahinnan maksaminen 

A-Rehu maksaa kauppahinnan 14 päivän kuluttua viljan 

vastaanotosta, ellei erikseen ole toisin sovittu.  

 

7. Ylivoimainen este 

Mikäli osapuoli estyy täyttämästä sopimuksen mukaisia 

velvoitteitaan ylivoimaiseksi esteeksi katsottavan syyn 

vuoksi, ei toisella osapuolella ole oikeutta vaatia 

sopimuksen mukaisia korvauksia tai muutakaan 

vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen kohdanneelta 

osapuolelta. 

 

8. Erimielisyyksien selvittäminen 

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdollisesti 

erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten 

välisin neuvotteluin. Ellei sovintoon päästä, asia jätetään Etelä-

Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 

https://www.atriatuottajat.fi/viljakauppa/

