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VILJAPASSI / VASTAANOTTOTARKASTUSLOMAKE

Päivämäärä: ____ /____/20____

TOIMITETTAVAN ERÄN TIEDOT
Kotimainen   Lajike Sadonkorjuuvuosi
rypsi /rapsi
Tuotantotapa: tavanomainen luomu siirtymävaihe
Koskee vain luomuerää: Luomuvalvontaviranomaisen tunnus:

Luomurypsin vaatimuksenmukaisuus:
Vaatimuksenmukaisuustodistus TAI Toimittajan vakuutus

allekirjoitus ja nimenselvennys

VILJELIJÄ
Nimi Osoite

Y-tunnus Puhelinnumero

Tilitiedot IBAN BIC

KULJETUS
Kuljetusliike Auton rekisterinumero

Kuljettajan puh. Vetoauto Perävaunu

Päivämäärä Tuote Kuormatila 

puhdas

Kuiva- 

puhdistus

Puhdistus 

vedellä tai 

höyryllä

Puhdistus 

vedellä tai 

pesuaineell

Puhdistus ja 

desinfiointi

Edellinen kuorma

2. ed. kuorma

Täytetään vastaanotettaessa

TOIMITUS Kairanäytekosteus:                      %

Eränumero Kosteuspitoisuus % Hehtolitrapaino kg/hl

Kuljetuksen siisteys erittäin hyvä hyvä tyydyttävä välttävä huono

Tuotteen aistittava laatu

Havainnot

Yhteensä

ALLEKIRJOITUKSET

Ilmoita kuljetuspäivämäärät, tuotteet ja puhdistusmenetelmät ed. lastien jälkeen (kuljettaja täyttää, rastita lastitilan puhdistusmenetelmä)

Kaikki osapuolet vakuuttavat allekirjoituksillaan antamansa tiedot oikeiksi, ja että ne on annettu mahdollisimman täydellisinä. Kuljettaja vahvistaa 

allekirjoituksellaan, että on varmistanut ajoneuvon kuormatilan olevan puhdas ja kuiva ennen lastausta.

Toimittaja

Kuljettaja

Vastaanottaja

kg
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KUIVAUS

Rypsin optimikosteus puristamolle on 7,0 - 7,5 %, kuitenkin alle 8 %.

Siementen kuivaus on aloitettava välittömästi, sillä puintikostea rypsi kuumenee nopeasti. Mitä kosteampaa siemen on, sitä 

alhaisemmalla lämpötilalla kuivaus on aloitettava. Siementä ei saa kuivata liian kuumaksi, sillä jos itu kuolee, alkaa siemenen 

sisällä oleva öljy härskiintyä.

Siemenen lämpötila ei saisi nousta yli 60 asteen kuivanakaan ja noin 30 %:n kosteudessa maksimi lämpötila on 35 - 40 astetta. 

Kuivauslämpötila voi kuitenkin olla hiukan korkeampi. Nopeuttamalla kiertoa voidaan auttaa siemenen lämpötilaa pysymään 

sopivana.

LAJITTELU, VARASTOINTI JA KULJETUS PURISTAMOLLE

Siemen kannattaa lajitella, mikäli itsellä tai esimerkiksi paikallisella maamiesseuralla tms. on käytössään lajittelija, koska 

rikkapitoisuushinnoittelu laskee roskaisen tavaran tilityshintaa pahimmillaan useita kymmeniä euroja tonnilta.

Rypsi tulisi varastoida kuivassa ja tiiviissä varastossa, josta se ei valu pois ja jonne ei pääse mitään ulkopuolista tekijää pilaamaan 

sadon laatua. Tiivis peräkärrykin toki käy varastoksi, jos kuorma on peitettynä ja kärry katon alla, sillä rypsi ei ime itseensä talven 

aikana kovin paljon kosteutta. Alavuden Öljynpuristamohan ottaa kuormat vastaan pitkin talvea ja viimeiset vasta 

sopimuskautta seuraavana kesänä joten varastointia kannattaa miettiä hiukan tarkemminkin.

Toimitus puristamolle tapahtuu pääosin talven aikana ennalta sovittuna päivänä. Sovitusta päivämäärästä ei saa lipsua, sillä 

puristamon varastokapasiteetti on niin pieni, että koneet joutuvat seisomaan mikäli kuormaa ei saada ajallaan. 

Ylipääsemättömän esteen sattuessa ilmoitus puristamolle on välttämätön, jolloin vastaanottopäivä voidaan yrittää vaihtaa 

jonkun toisen kanssa. Peruutuksen sattuessa vastaanottopäivä saattaa siirtyä eteenpäin jopa viikoilla. Karkea toimitusaika–

ehdotus lähetetään ennen puintikautta jokaiselle sopimusviljelijälle ja lopullinen tarkka aika sovitaan puhelimitse 

henkilökohtaisesti kummankin osapuolen aikatauluja sovitellen.

Kuormaa tuotaessa kannattaa kiinnittää huomiota kärryjen tiiviyteen, sillä muutaman kymmenen kilometrin matkalla saattaa 

harvoista kärryistä leijonanosa lastista valua tielle. Myös kuorman peittämiseen kannattaa suhtautua vakavasti, sillä lumisia tai 

liian kosteita kuormia ei oteta vastaan.

LUOMURYPSIN ASIAPAPERIT Luomurypsierän mukana tulee toimittaa kyseisen vuoden:

1. Päätös tuotantotarkastuksesta (kopio)

• Päätöksestä tulee näkyä, että tuotantotarkastus on hyväksytty ja luonnonmukaisen tuotannon ehtojaon 

noudatettu

2. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (alkuperäinen)

• Vakuutuksesta tulee käydä ilmi tuotteen nimi eli Rypsi ja lajike, tuotantovuosi, sadon määrä, tuotannon vaihe 

Vakuutuksen tulee olla numeroitu esim. 1/1 jos rypsieriä on vain yksi ko. vuodelta tai 1/2 jos eriä onkaksi.

• Vakuutus tulee olla allekirjoitettu

3. Rahtikirja

• Mikäli rypsi toimitetaan autoilijan toimesta, täytyy viljelijän huolehtia kuljetuksen asianmukaisesta siisteydestä ja 

siitä, että ei ole vaaraa luomurypsin sekaantumisesta tavallisen tuotteen kanssa. Luomurypsien mukana on 

oltava asiakirja, josta on käytävä ilmi seuraavat pakolliset tiedot:

• toimijan nimi ja osoite (lähettäjä)

• tuotteen omistaja tai myyjä ja osoite, mikäli eri kuin toimija

• tuotteen nimi

• toimijaa tarkastavan tarkastusviranomaisen nimi ja/tai tunnusnumero (esim. FI-EKO-201 tai 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira FI-EKO-201)

• tarvittaessa erätunnus, joka on Eviran Pakkausmerkintäoppaan (Eviran ohje 17005/4) mukainen. 

Erätunnus tulee olla yhdistettävissä luomutuotteita koskevaan kirjanpitoon. 
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