Säilytä viljan laatu kuljetuksen aikana
Kuljettajan tulee aina varmistaa, että viljan laatu säilyy hyvänä sen kuljetuksen aikana. Pääsääntöisesti
kuljetusyritykset hoitavat viljaerien kuljetukset, kun erä toimitetaan viljakaupan tai sitä käyttävän teollisuuden
varastoihin. Viljelijät hoitavat toisinaan kuljetukset itse omalla kalustollaan.

Tärkeimmät asiat viljan kuljetuksissa:
1. Käytä kuljetuksissa aina asianmukaista kalustoa
2. Tarkista ennen lastausta, että peräkärry on puhdas ja kuiva
3. Peitä kuorma lastauksen jälkeen asianmukaisesti ja älä kuljeta avoimia
kuormia
4. Tarkista ennen kippausta, että peräkärrystä ja sen rakenteista ei pääse
putoamaan esim. soraa viljan joukkoon

Tarkista, että nämä asiat ovat kunnossa:
□ Viljan kuljetukseen käytettävän ajoneuvon ja sen peräkärryn tulee olla
soveltuva viljan kuljettamiseen. Lastitilan tulee olla tiivis ja sen pintojen tulee
olla ehjät ja puhtaat.

□ Tarkista aina ennen viljan lastausta, että lastitila on puhdas ja täysin kuiva.
□ Lastitilassa ei saa olla jäämiä edellisestä lastista ja se tulee puhdistaa edellisen kuorman
jälkeen vähintään harjaamalla. Tiettyjen aineiden ja materiaalien kuljetuksen jälkeen
lastitilan tulee pestä ja desinfioida ennen viljan kuljetusta. Lastitilassa ei saa olla roskia,
epäpuhtauksia, tuholaisia eikä vieraita hajuja.

□ Viljan kuljetukseen käytettävää peräkärryä ei tule käyttää pakkaamattomien eihygieenisten tai muiden haitallisten materiaalien tai ainesten kuljettamiseen. Mikäli
peräkärryä käytetään esim. soran, maa-aineksen tai muiden irtonaisten ja
pakkaamattomien tavaroiden kuljettamiseen, tulee lastitila siivota huolellisesti
harjaamalla, paineilmalla tai painepesurilla.

□ Älä lastaa kuormaa liian täyteen. Lastitilan tulee aina olla peitettynä siihen
soveltuvalla puhtaalla peitteellä, joka estää mm. sadeveden ja lintujen
pääsyn lastitilaan. Lastitila on hyvä peittää myös kuljetettaessa viljaa pellolta
kuivurille. Pidä lastitila peitettynä vaikka se olisi tyhjä.

□ Kuljetuksessa tulee välttää kaikkien vieraiden aineiden ja materiaalin
sekoittumista kuljetettavaan erään. Huolehdi erän hygieenisen laadun
säilymisestä kuljetuksen aikana.

□ Kirjaa kuljetettavan erän tiedot mahdollisimman täydellisinä asianmukaiselle
lomakkeelle (Viljapassi tai muu viljalähete). Lomake luovutetaan kuorman purkamisen
yhteydessä vastaanottajalle. Tarkempi ohjeistus tästä viljaerän ostajalta.

□ Noudata vastaanottajan ohjeistusta lastin toimituksesta, toimitusajankohdasta sekä
lastin purkamisesta. Tarkista ennen lastin kippausta että peräkärryn rakenteissa ei ole
soraa, likaa, roskia, talvella lunta eikä loskaa, eikä muuta sellaista, mikä voi
kippaustilanteessa joutua viljan sekaan kippauskuiluun.

□ Siivoa kuormaa lastatessa tai lastia purkaessa peräkärryn ulkopuolelle pudonnut vilja
pois. Älä sekoita sitä kuormaan.

Tässä ohjeessa puhutaan vain viljasta, mutta vastaavat ohjeet koskevat myös muiden viljelykasvien kuljetuksia.
Tämä ohje on tehty syksyllä 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmässä yhdessä vilja- ja öljykasvisektorin toimijoiden kanssa. Se löytyy
osoitteesta: www.vyr.fi

