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Liite 1

VAATIMUKSET ALKUTUOTANNOSSA KASTELUUN, JÄÄHDYTTÄMISEEN JA
PUHDISTAMISEEN KÄYTETTÄVÄLLE VEDELLE

Tämän liitteen vaatimukset täydentävät yleisen elintarvikehygienia-asetuksen vaatimuksia.

Alkutuotannon toimija vastaa siitä, että vedestä on tehty tämän liitteen mukaiset tutkimukset.
Jos vedessä on syytä epäillä esiintyvän tekijöitä, jotka voivat vaarantaa alkutuotannon tuottei-
den ja niistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden, on vedestä lisäksi tehtävä näitä tekijöitä
koskevat tutkimukset. Tutkimukset on tehtävä ennen veden käyttöönottoa ja sen jälkeen
vähintään kolmen vuoden välein.

Alkutuotannon toimijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi, jos vesi ei
täytä tämän liitteen mukaisia laatuvaatimuksia ja jos raja-arvosta poikkeaminen voi vaarantaa
toimijan tuottaman elintarvikkeen turvallisuuden.

Toimijan on säilytettävä todistusta käyttöönottotutkimuksesta pysyvästi ja muista tutkimuksista
vähintään viisi vuotta. Todistukset on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Tämän liitteen mukaiset tutkimukset on tehtävä elintarvikelain 39 §:n 2 momentin mukaisessa
laboratoriossa.

Luku 1. Itujen tuotannossa käytettävä vesi

1. Itujen tuotannossa saa käyttää vain vettä, josta on tehty vähintään pienten yksiköiden
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksen (401/2001) liitteen II mukaiset tutkimukset.

2. Tutkimukset on tehtävä näytteestä, joka edustaa siementen pesuun, itujen kasteluun
sekä tuotteiden, pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käy-
tettävää vettä.

3. Tutkimusten tulosten arvostelussa on noudatettava pienten yksiköiden talousveden
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (401/2001) 1 §:n 2 kohdassa tarkoitetulle vedelle asetettuja laatuvaatimuk-
sia ja -suosituksia.

Luku 2. Muiden elintarvikkeiden tuotannossa käytettävä vesi

2.1. Kasteluun käytettävä vesi

1. Kasvien ja sienten elintarvikkeeksi tarkoitettujen, sellaisenaan syötävien osien suo-
raan kasteluun saa käyttää vain sellaista vettä, josta on tutkittu vähintään Escherichia
coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä väri ja haju. Käytettäessä luonnon pintavesiä
on arvioitava myös syanobakteerien esiintyminen.

2. Tutkimukset on tehtävä näytteestä, joka edustaa kasteluun käytettävää vettä.
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3. Veden on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset:
1) Escherichia coli -bakteereita korkeintaan 300 pmy/100 ml;
2) suolistoperäisiä enterokokkeja korkeintaan 200 pmy/100 ml;
3) vedessä ei saa esiintyä sellaista poikkeavaa väriä, hajua tai syanobaktee-

rien massaesiintymää, josta voi olla elintarvikehygieenistä haittaa.

2.2. Jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen käytettävä vesi

1. Seuraaviin tarkoituksiin saa käyttää vain sellaista vettä, josta on tutkittu vähintään
Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä väri ja haju:

a) kasvien ja sienten elintarvikkeeksi tarkoitettujen osien puhdistaminen ja suora
jäähdyttäminen vedellä;

b) eläimistä saatavien alkutuotannon tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuvien pin-
tojen, laitteiden ja välineiden puhdistaminen ja huuhtelu;

c) munatuotteiden raaka-aineeksi toimitettavien munien puhdistaminen.

2. Tutkimukset on tehtävä näytteestä, joka edustaa jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen
käytettävää vettä.

3. Tutkimusten tulosten arvostelussa on noudatettava pienten yksiköiden talousveden
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (401/2001) 1 §:n 3 kohdassa tarkoitetulle vedelle asetettuja laatuvaatimuk-
sia ja -suosituksia.
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Liite 3

VAATIMUKSET LUOVUTETTAESSA TAI TOIMITETTAESSA ALKUTUOTAN-
NON TUOTTEITA VÄHÄRISKISISTÄ TOIMINNOISTA ANNETUN ASETUKSEN 2
JA 3 §:N MUKAISESTI

Luku 1. Kasveista ja sienistä saatavat alkutuotannon tuotteet sekä hunaja

Kun kasveista ja sienistä saatavia alkutuotannon tuotteita tai hunajaa luovutetaan suoraan
kuluttajalle vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen 2 §:n kohdan 1 mukaisesti tai toimi-
tetaan paikalliseen vähittäismyyntiin saman asetuksen 3 §:n kohdan 1 mukaisesti, alkutuotan-
toon, luovutukseen ja toimittamiseen sovelletaan tämän asetuksen kasvien, sienten ja hunajan
alkutuotantoa koskevia vaatimuksia lukuun ottamatta 4 §:ssä säädettyä vaatimusta kirjallisesta
omavalvonnan kuvauksesta sekä liitteen 1 veden laatua ja tutkimista koskevia vaatimuksia.

Vähäriskisistä toiminnoista annetun asetuksen mukaiseen itujen tuotantoon sovelletaan kuiten-
kin kaikkia kasvien alkutuotannolle tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.
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