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Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai
alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta
elintarvikelaki (23/2006) 22 §

Ilmoitus Kuopion alueen alkutuotantopaikasta, alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta tai toiminnan
olennaisesta muuttamisesta on toimitettava Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon.
Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tiedoissa
tapahtuneista olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan
lopettamisesta on tehtävä viimeistään muutosten tullessa voimaan. Ilmoituksesta ei tehdä erillistä
päätöstä, mutta ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa toimijalle saaneensa ilmoituksen. Ympäristöterveydenhuolto voi pyytää toimijalta tarpeellisia selvityksiä. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä
maksua. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan
kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienten keräämisestä. Lomakkeelle kirjataan
kuluttajien käyttöön päätyvä alkutuotanto. Lomakkeelle ei merkitä alkutuotantoa, joka menee
ainoastaan eläinten rehuksi tai alkutuottajan oman lähipiirin käyttöön.
Ilmoitus koskee
toiminnan aloittamista
toiminnan olennaista muuttamista
toiminnan keskeyttämistä yli vuodeksi
toiminnan lopettamista
muuta, mitä?
1. Toimijaa
koskevat tiedot

2. Alkutuotantopaikkaa
koskevat tiedot

Tulosta

Tyhjennä lomake

Toimijan nimi:

Y-tunnus (tai henkilötunnus):

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka:

Kotikunta:

Yhteyshenkilön nimi:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

Alkutuotantopaikan tai tilan nimi:

Tilatunnus tai asiakastunnus:

Käyntiosoite, postinumero ja postitoimipaikka:

3. Toiminnan
aloittamis- tai
muuttamispäivämäärä ja
toiminnan
kuvaus

4. Tiedot
omavalvonnan
kuvauksesta

Arvioitu toiminnan aloitus- tai muutospäivämäärä:

___.___.20___
Aloitettavan toiminnan kuvaus tai toiminnassa tapahtuvien muutosten kuvaus:

Omavalvonnan kuvaus on laadittu.
Omavalvonnan kuvaus laaditaan ___.___.20___ mennessä.
Omavalvonnan kuvaus on suullinen. (Mahdollista, jos kyseessä on alla
mainitun asetuksen mukainen vähäriskinen toiminta.)
Perusteet: Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden
alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011) 4 § sekä Valtioneuvoston
asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista
(1258/2011, muutos 23/2017) 2 § ja 3 §.
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5. Toiminta

Kasvi 1:
A

Viljelyala:

Peltoviljely

hehtaaria
Kasvi 2:

Viljelyala:
hehtaaria

Muut kasvit:

Kasvi 1:
Avomaan
puutarhaviljely

Viljelyala:
hehtaaria

Kasvi 2:

Viljelyala:
hehtaaria

Kasvi 3:

Viljelyala:
hehtaaria

Kasvi 4:

Viljelyala:
hehtaaria

Muut kasvit:

Kastelutavat:
Sellaisenaan syötävien kasvinosien
päältä/suora kastelu (mukaan lukien sadetus).
Kastelujärjestelmä (esim. tihku- tai
tippukastelu)
Hallantorjuntasadetus (kukinta-aikaan)
Ei kastelua
Kasvi 1:
Kasvihuonetuotanto

Viljelyala:
hehtaaria

Kasvi 2:

Viljelyala:
hehtaaria

Kasvi 3:

Viljelyala:
hehtaaria

Muut kasvit:

Kastelutavat:
Sellaisenaan syötävien kasvinosien
päältä/suora kastelu
Kastelujärjestelmä (esim. tihku- tai tippukastelu)
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Viljellyt sienilajit:
B

Sienimö
Tuotantomäärä:
kg/vuosi

C

Itujen tuotanto

Enintään 5 000 kg/v suoraan kuluttajalle tai 5 000
kg/v paikalliseen vähittäismyyntiin. Jos jompikumpi
rajoista ylittyy, vaaditaan alkutuotannon
hyväksyntä.
Tuotantomäärä:
- Suoraan kuluttajalle:

kg/vuosi

- Paikalliseen vähittäismyyntiin:

kg/vuosi

Siemenlajit:
Mungpapu
Alfalfa eli sinimailanen
Persianapila
Muu, mikä:
Kuvaus siementen puhdistamisesta ennen idätystä:

D

Kalastus
(sisävesi)
Kalanviljely
(sisävesi)

Huomioitavaa: Alkutuotantoa ei ole kalan fileointi,
paloittelu, jalosteiden valmistus, pakastus,
pakkaaminen, varastointi tai maissa tapahtuva
perkaaminen. Kalaa voi toimittaa alkutuotantona
lopulliselle kuluttajalle enintään 5000 kg vuodessa
ilman laitoshyväksyntää tai elintarvikehuoneistoilmoitusta.
Pyydetyt / viljellyt kalalajit:
Kuvaus vesiviljelystä (kuten poikaskasvatus
istutuskalaksi tai ruokakalan kasvatus):
Pyyntimäärä (kg/vuosi):
Rajoittuuko kalastus vuodenaikojen mukaan? Miten?
Pyyntimenetelmät:
Tiedot millä tavoin ja missä kaloja käsitellään:
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Pesien määrä:
E

Hunajantuotanto

Tuotantomäärä:

kpl

keskimäärin kg/vuosi

Muut tiedot:
Hunajan linkoaminen omana toimintana
Hunaja toimitetaan käsiteltäväksi muualle,
minne?
Lihantuotanto (myös emolehmät)

F

Muu tuotanto

- Eläinlaji:

, lukumäärä:

- Eläinlaji:

, lukumäärä:

Hevostallitoiminta, josta hevosia päätyy aika
ajoin lihantuotantoon.
- Arvio teuraaksi menevien hevosten määrästä:
hevosta /

vuotta

Maidontuotanto
- Eläinlaji:

, lukumäärä:

- Navettatyyppi (parsinavetta, pihatto, muu):
-Lypsytapa (käsin-, kannu-, putki-, robotti- tai
asemalypsy):
Munantuotanto
-Eläinlaji:
6. Talousvesi

, lukumäärä:

Tiedot alkutuotannossa käytetyn veden lähteestä. Tarkenna, mihin vettä
käytetään. Tarkenna tarvittaessa myös, jos eri tuotannoissa käytetään eri
vettä:
Vesilaitoksen verkostovesi. Tarkennukset:
Kaivovesi. Tarkennukset:
Pintavesi / järvivesi. Tarkennukset:

Onko alkutuotantotoiminnassa käytettyä vettä tutkittu (kastelu-, puhdistus-,
pesu- tai jäähdytysvesi)? Jos on tutkittu, niin milloin viimeksi ja täyttikö vesi
laatuvaatimukset?

Lisätietoa alkutuotannon veden laatuvaatimuksista Eviran (1.1.2019 alkaen
Ruokavirasto) verkkosivuilla. Veden laadusta säädetään MMM:n asetuksessa
elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (1368/2011).
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7. Luomutuotanto

On luomutuotantoa. Mitkä alkutuotannon tuotteet ovat tarkastettua ja
luomuvalvontajärjestelmän piiriin kuuluvaa?

Ei ole tarkastettua ja luomuvalvontajärjestelmän piiriin kuuluvaa
luomutuotantoa.
8. Oman
alkutuotannon
tuotteiden
luovutus suoraan
kuluttajalle tai
vähittäismyyntiin

Valitse alla olevista vaihtoehdoista ne, jotka kuvaavat toimintaa. Luovutus
kuluttajille tai vähittäismyyntiin:
Lehtivihanneksia enintään 50 000 kiloa vuodessa.
Sieniä ja muita kasveista saatavia alkutuotannon tuotteita enintään
100 000 kg vuodessa. Poikkeuksena idut, joiden tuottajilta vaaditaan aina
pääosin kirjallinen omavalvonnan kuvaus.
Hunajaa enintään 2 500 kg vuodessa.
Kalastustuotteita alkutuotannon tuotteina kuluttajille enintään 5 000 kg
vuodessa.
Kananmunia alkutuotantopaikalla, paikallisessa torikaupassa tai ovelta
ovelle myynnissä enintään 20 000 kg vuodessa. Enintään 30 000 kg
poikkeusalueiden vähittäiskauppoihin (Pohjois-Savo kuuluu
poikkeusalueisiin).
Muita linnunmunia enintään 5 000 kg vuodessa.
Huomioitavaa:
Jos tuotanto ei ylitä yllä mainituissa kohdissa ilmoitettuja määriä, helpotukset
omavalvonnan kuvauksessa ja vesitutkimuksissa ovat voimassa.
Omavalvonnan kuvaus on kuitenkin tehtävä raakamaidon ja ternimaidon
myynnistä.
Jos yllä luetellut määrät ylittyvät, alkutuotantopaikalta voidaan vaatia
tarvittaessa kirjallinen omavalvonnan kuvaus. Jos määrät ylittyvät suoraan
kuluttajille myynnissä, on toiminnasta tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.
Myös itse tuotetun lihan myynnistä kuluttajille on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus kuntaan. Jos tuottaja toimittaa tuotteita jatkojalostukseen tai
tukkuun, voidaan tuottajalta tarvittaessa vaatia kirjallinen omavalvonnan
kuvaus toimitusmäärästä riippumatta.

9. Pakkaus-,
kuljetus ja
myyntitietoja

Merkitse tiedot, jos asia kuuluu toimintaan:
Elintarvikkeita varastoidaan toimijan tiloissa
Jos kylmävarasto, mitä varastoidaan:
Jos muu varasto, mitä varastoidaan:
Tuotantoa käsitellään itse (esim. pakastus, kuumennus, kuoriminen,
raastaminen, halkaisu, suolaus, maustaminen, teurastus). Mitä ja miten?
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Elintarvikkeita kuljetetaan itse myyntiin. Millä tavoin?
Tuotteita pakataan itse myyntiin. Mitä tuotteita? Tehdäänkö
pakkausmerkintöjä?

Tuotteita myydään suoraan kuluttajille. Mitä tuotteita? Missä myynti
tapahtuu?

Tuotteita toimitetaan myös muualle. Minne (tukku, vähittäiskauppa,
jatkojalostus)?

Tuotteita markkinoidaan Internetissä, Facebookissa, tms.
Markkinointiosoite?

Elintarvikkeiden tuotantotoiminta ihmisravinnoksi tai yleiseen kulutukseen
on lopetettu. Lopettamispäivämäärä: ___.___.20___

10. Toiminnan
loppumista
koskevat tiedot
11. Liitteet

12. Toimijan
allekirjoitus ja
nimenselvennys

Paikka:

Päivämäärä:

Allekirjoitus ja nimenselvennys

__.__.20___

____________________

Ilmoituslomake on toimitettava Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuoltoon.
Yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

Viranomainen täyttää

Tarkastajan
kuittaus

Ilmoitus on tarkistettu ___ /___.20___
Ilmoituksen vastaanottaminen on kuitattu toimijalle ___ /___.20___.
Tiedot alkutuotantotoiminnasta tai toiminnan muutoksista on tallennettu
viranomaisen valvontakohdetietokantaan ___ /___.20___.
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