SUJUVUUTTA REHUTILAUKSIIN
JA TOIMITUKSIIN

TILAAMINEN

Rehutilaukselle ilmoitettu varastotunnuksen numero
voidaan rehutehtaalla siirtää automaattisesti rahtikirjalle. Näin kuljettaja voi purkaa rehut omatoimisesti oikeisiin siiloihin. Oikeat varastotiedot vähentävät harmillisia toimitusvirheitä.
Valmisteilla olevan toiminnanharjoittaja-asetuksen
mukaisesti rehualan toimijan on kirjanpidossa ilmoitettava varaston tunniste, johon kyseinen rehu on toimitettu. Tämän lisäksi rehujen käytöstä on pidettävä
kirjanpitoa, josta tulee selvitä rehun nimi, määrä,
rehun myyjän nimi ja osoite ja rehun toimituspäivä.
Rahtikirjalle tallennettu varastotunnus ja rahtikirjojen arkistointi täyttävät asetuksen mukaiset kirjanpidon vaatimukset.

Klikkaa merkit
verkossa!

AA-OPASTE (Kaarina)
www.siilomerkit.fi
02-4384 300
JOEN KILPITUOTE OY (Joensuu)
www.joenkilpituote.fi/tilaus
0400-576 960

TURVALLINEN RUOKA
ON KILPAILUVALTTI

LAATUKILPI OY (Ylihärmä)
www.laatukilpi.fi
06-4822 200

Hyvä ruoka valmistuu puhtaista perusraaka-aineista.
Kotieläintilalla maidon, lihan ja munien laatu ja turvallisuus alkavat rehuista.

PAINOTALO TK OY (Porvoo)
www.painotaloshop.fi
019-652 522

Suomalaiset kuluttajat haluavat varmistaa syövänsä
oikeanlaista, turvallista ruokaa. Tästä syystä elintarvikkeiden ja niiden tuottamiseen käytettyjen rehujen jäljitettävyys on tärkeää.

RV-GRAFITUOTE OY (Helsinki)
www.rv-grafituote.fi/kilvet/siilokyltti.php
050-3557 440

Rehut on voitava jäljittää siten, että pystytään osoittamaan, mille tiloille tietty rehuerä on toimitettu ja
mihin siiloihin erä on toimitettu.

REHUVARASTOJEN
MERKINTÄ

Merkkitoimittajien päivitetyt yhteystiedot sekä
Hyvät rehuvarastojen
merkintäohjeet kotieläintiloille –ohje
löytyvät osoitteessa www.ett.fi
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Muista ilmoittaa
varastotunnukset aina
rehutilauksellesi!
Rehuteollisuusyhdistys
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TÄSTÄ ON KYSE
― Valmisteilla oleva rehulainsäädäntö edellyttää
kotieläintilalla kaikkien rehuvarastojen
merkitsemistä kirjanpitoon.
― Rehualan yhteiset merkintäohjeet toimivat
valtakunnallisena suosituksena oikeasta
merkintätavasta
― Kotieläintila voi helpottaa rehukirjanpidon
järjestämistä ilmoittamalla varastotunnukset
rehutilauksilleen ja säilyttämällä rahtikirjat
― Varastomerkkien tilaaminen tapahtuu suoraan
merkkitoimittajien verkkopalveluissa
― Uuden varastomerkinnän tietopakettia
ylläpidetään osoitteessa www.ett.fi
ja www.etl.fi

MERKIT
Eläinten pitopaikkatunnus
Viranomaisten määrittelemä 14-merkkinen tilakohtainen tunnus.

Uusien varastomerkkien asennus on helppoa. Varastomerkit sijoitetaan rehuvarastojen lähestymissuuntaan päin, jolloin rehun toimittajan on helppo
havaita ne. Vanhat siilomerkinnät on syytä poistaa
kokonaan.

Varastonumero
Varastokohtainen numero
välillä 1-99. Kotieläintila
voi valita numeroinnin
vapaasti, esimerkiksi:
vanhan navetan siilot 1-3 ja
uuden navetan siilot 11-13
ja laakasiilot 21-24.
Viivakoodi
Muodostuu
varastomerkille
automaattisesti.
Koostuu eläintenpitopaikkatunnuksesta
ja varastonumerosta.
Mahdollistaa varaston
sähköisen tunnistamisen.

ASENNUS

Varastomerkkien kiinnityksessä voi käyttää kiinnityspaikasta riippuen pantaa, kiinnitystelinettä tai ruuvikiinnitystä. Siilon täyttöputkeen merkki on helpoin
kiinnittää merkkitoimittajilta tai LVI-liikkeistä saatavaan putkipitimeen.
Ulkosiilot, sisäsiilot ja kuivurisiilot, joissa
täyttöputki siilon yhteydessä
Varastomerkki kiinnitetään siilon täyttöputkeen,
suulakkeen yläpuolelle.
Heijastava
liikennemerkkikeltainen väri
Tilakohtaisesti yksilöidyt,
sään kestävät varastomerkit on valmistettu alumiinista tai komposiitista ja
pinnoitettu muovilla.

Jos rehuvarastot ovat sisällä tai muuten piilossa,
varastojen löytämistä voidaan
helpottaa erillisellä
opastemerkillä:
”REHUVARASTO”.
RASTO
EHUVA

Laakasiilot, tasovarastot
Varastomerkki kiinnitetään varaston seinämään purkupaikalle silmien korkeudelle.
Kuivurit, purku kaatosuppiloon
Varastomerkki kiinnitetään kaatosiilon seinämään
tai sen välittömään läheisyyteen silmien korkeudelle.
Muut varastopaikat, esimerkiksi perävaunu,
rehulato, varastorakennukset
Varastomerkki kiinnitetään varaston seinämään tai
sen välittömään läheisyyteen, purkupaikan kohdalle silmien korkeudelle.

R

Pitopaikkatunnuksen
saat
maaseutusihteeriltä!

Vanhat siilomerkinnät
on syytä poistaa
kokonaan!

Merkitse tilallasi
myös omien rehujen
varastot!
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