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SUURIMOKAURAN VILJELYSOPIMUS JA SOPIMUSEHDOT 
Satovuosi 2023 
 
 
 
Viljelijä/Odlare: 
 

Y-tunnus/FO-nummer: Puhelinnro/Telefonnr: 

Osoite/Adress: 
 

Tilinumero/Kontonummer: Asiakasnro/Kundnum
mer: 

S-posti/E-post: Analyysivastaukset/Analyssvar: 
 
S-posti/E-post �        Kirje/Brev � 

 
 
  
Viljalaji/ 
Sädesslag 

Lajike/ 
Sort 

Sopimusmäärät/ 
Avtalsmängd 

Sopimushinta/ 
Kontraktpris 

Toivottu 
toimituskuukausi/ 
Önskad leveransmånad 

     

     

     

 
 
 
Suurimokaurasta maksetaan vuoden 2023 sadosta sopimushetkellä Myllärin Viljanhankinta-
verkkosivulla voimassaoleva hinta /t ALV 0  +/- laatulisät. Toimitettavan erän on oltava yhtä myllyn 
suosittelemaa lajiketta. (Lajikkeet Proxy, Matty, Avenue, Oiva). 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
Allekirjoittaneet sitoutuvat täyttämään tämän sopimuksen velvoitteet.  
 
 
 
 
__________________   ______/______ 2023 Vaasa/Vasa ______/______ 2023 
Paikka ja päivämäärä/Plats och datum  Paikka ja päivämäärä/Plats och datum 
 
 
 

______________________________________      _______________________________________ 
Viljelijän allekirjoitus/Odlarens underskrift  Helsingin Mylly Oy 
 
 

https://myllarin.fi/viljan-hankinta/
https://myllarin.fi/viljan-hankinta/
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SOPIMUSVILJELYEHDOT 
 
1. Viljelijä sitoutuu viljelemään ja myymään Helsingin Mylly Oy:lle tämän sopimuksen mukaisen 

sadon. Helsingin Mylly sitoutuu vastaanottamaan tai edelleen markkinoimaan tämän 
sopimuksen mukaisen sadon. 
 

2. Viljelijä toimittaa korjatusta sopimusviljasta edustavan ennakkonäytteen ja tiedot sopimusviljan 
määrästä Helsingin Myllylle heti kuivauksen jälkeen, viimeistään 30.10.2023 mennessä. Jos 
viljalle on satokauden aikana esimerkiksi yllättävistä luonnonolosuhteista aiheutunut vahinkoa 
siten, että sovittu toimitusmäärä jää merkittävästi alle sopimuksen mukaisen määrän, tulee 
Viljelijän ilmoittaa tästä välittömästi Myllylle kirjallisesti (31.8.2023 mennessä). Osapuolet voivat 
tällöin sopia siitä, että sopimusta muutetaan. 

 
3. Helsingin Myllyn käyttöön tulevan viljan tulee täyttää seuraavat laatuvaatimukset: 

• kosteus enintään 14,0 % 
• hehtolitrapaino vähintään: kaura 58 kg 
• seulonta 2 mm seulan läpi max. 6% 
• DON max 1,75 ppm 
• viljan tulee olla tuleentunutta, väriltään tervettä ja vapaata vieraista hajuista ja 

homeesta 
• puhdasta ilman vieraita viljalajeja 
• viljaan ei saa sekoittua allergeenejä (esim. soija, pähkinät, lupiini, selleri) viljelyssä, 

kuivauksessa, varastoinnissa tai kuljetuksessa 
• klormekvattikloridivalmisteiden käyttö on kielletty kasvunsäätelyssä 
• kasvustoa ei saa käsitellä glyfosaatilla. 

Viljelyssä tulee noudattaa hyviä maatalouskäytäntöjä (lannoitus ja kasvinsuojelu). 
Viljan tulee täyttää elintarvikkeille asetetut kansallisen ja EU:n lainsäädännön vaatimukset. 
Laatuhinnoittelutaulukot ovat nähtävillä Helsingin Myllyn kotisivuilla osoitteessa www.myllarin.fi 
kohdassa Viljan hankinta. Taulukot toimitetaan pyydettäessä.  
 

4. Kaura vastaanotetaan Vaasaan 1.9.2023 - 10.8.2024 välisenä aikana viljatarpeen mukaan. 
 

5. Viljan hinta tilitetään 30 päivän kuluessa vastaanotosta, ellei ostajan ja myyjän kesken ole 
muuta sovittu. 

 
6. Viljelijä suostuu neuvonnalliseen yhteistyöhön Helsingin Mylly Oy:n kanssa sekä antaa 

pyydettäessä kaikki sopimusviljaa koskevat tiedot. Mikäli vilja ei täytä em. ehtoja, ei Helsingin 
Mylly Oy:llä ole velvoitetta ottaa viljaa vastaan tai välittää viljaa edelleen kolmannelle 
osapuolelle. 
 

7.  Kauran viljelijät eivät saa levittää hallinnoimilleen pelloille puhdistamolietteitä tai 
puhdistamolietteestä valmistettuja lannoitteita/komposteja. 
 

8. Kuljetus tapahtuu viljelijän kustannuksella, jos ei muuta erikseen sovita. 
 

9. Viljeltävä / toimitettava vilja tulee olla GMO-vapaata. 

http://www.myllarin.fi/

