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ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksen muuttamisesta
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Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja met-

sätalousministeriön asetuksen (1367/2011) liite 2;
muutetaan 4 §:n 2 ja 4 momentti, 8 §:n 2 momentti sekä 10 ja 13 §; sekä
lisätään uusi 19 a § seuraavasti:

4 §

Toiminnalliset vaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Perkaaminen, nylkeminen, kyniminen ja

suolistaminen on sallittua siihen varatussa ja
varustetussa paikassa. Jauhelihan ja jauhetun
maksan valmistaminen on sallittua siihen tar-
koitukseen varustetussa paikassa siten kuin
14 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Elintarvikehuoneistossa käsiteltävän lihan
tulee olla tarkastettua, lukuun ottamatta vähä-
riskisistä toiminnoista annetun asetuksen 3 ja
4 §:ssä tarkoitettua lihaa ja metsästäjien jär-
jestämissä yksityistilaisuuksissa käsiteltävää
luonnonvaraisen riistan lihaa. Minkään lihan
ei tarvitse olla tarkastettua sellaisissa elintar-
vikehuoneistoissa, joissa käsitellään ainoas-
taan kuluttajan omistamia eläimistä saatavia
elintarvikkeita, jotka palautetaan hänen yksi-
tyistaloudessaan käytettäväksi.

8 §

Tarjoilulämpötilat

— — — — — — — — — — — — —
Lukuun ottamatta 12 §:n 1 momentissa

tarkoitettuja elintarvikkeita, saa pakkaamatto-

mia helposti pilaantuvia elintarvikkeita pitää
tarjolla kerran ja enintään neljä tuntia. Jos
tarjoilussa noudatetaan 7 §:n lämpötilavaati-
muksia, edellä mainittua neljän tunnin tarjoi-
luaikaa ei sovelleta.

10 §

Pakasteet ja jäätelö

Jäätelön ja pakastetun jäätelöaineksen läm-
pötilan on oltava varastoinnin, kuljetuksen ja
myynnin aikana vakaa ja sen on pysyttävä
valmisteen kaikissa osissa -18 °C tai sitä
kylmempänä. Kuljetuksen ja myynnin aikana
sallitaan lyhytaikainen muutos enintään
-15 C:een. Välittömästi ennen tarjoilua jääte-
löä saa kuitenkin säilyttää siten, että jäätelön
lämpötila on lämpimämpi kuin -18 °C. Pa-
kasteiden kuljetuksesta ja säilytyksestä sää-
detään erikseen.

Pakasteiden ja helposti pilaantuvien elin-
tarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja täl-
laisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalus-
toa koskevan yleissopimuksen (ATP) (SopS
48/1981) piiriin kuuluvissa kuljetuksissa on
noudatettava sopimuksen liitteissä määritel-
tyjä lämpötiloja.

Vähittäismyyntiä harjoittavan elintarvike-
huoneiston varastointiin tarkoitettuun pakas-
tesäilytystilaan, joka on alle 10 kuutiometriä



ja jonka ilman lämpötila voidaan mitata hel-
posti nähtävällä lämpömittarilla, ei sovelleta
pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen
seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja
varastoinnin aikana annetun komission ase-
tuksen (EY) N:o 37/2005 2 artiklassa säädet-
tyjä lämpötilan seuranta- ja tallennusvaati-
muksia.

13 §

Liha- ja kalastustuotteiden sekä elävien
simpukoiden myynti

Lihaa, jauhelihaa, raakaliha- ja lihavalmis-
teita sekä kalastustuotteita ja eläviä simpu-
koita saa myydä valmiiksi pakattuna jäähdy-
tetyssä myyntilaitteessa. Jos niiden säilytyk-
seen on käytettävissä erillinen kylmäsäilytys-
tila, niitä saa myydä palvelumyyntinä pak-
kaamattomina erillisestä jäähdytetystä myyn-
tilaitteesta. Kalastustuotteet ja elävät
simpukat on tällöin erotettava riittävällä väli-
seinällä tai muutoin pidettävä riittävästi eril-
lään muista tuotteista. Tuoreen kalan pyynti-
tai nostopäivä on selvästi kirjallisesti ilmoi-
tettava myynnin yhteydessä sekä vähittäis-
kaupasta toiseen toimitettaessa.

Tiettyjä kalastustuotteita koskevasta jää-
dyttämisvaatimuksesta säädetään eläimistä

saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuk-
sen liitteen III jakson VIII luvun III kohdassa
D. Edellä mainittu jäädyttämisvaatimus ei
koske silakkaa (Clupea harengus membras)
eikä kilohailia (Sprattus sprattus).

19 a §

Raakamaidon ja muun lämpökäsittelemättö-
män maidon luovutus

Raakamaitoa ja muuta raakamaidon tuo-
tannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta
annetun maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksen (699/2013) mukaista lämpökäsittele-
mätöntä maitoa ei tule tarjoilla eikä käsitellä
elintarvikehuoneistossa, jonka säännölliseen
pääasialliseen asiakaskuntaan kuuluu edellä
mainitun asetuksen 4 §:n mukaisia riskiryh-
miä, kuten päiväkodit, alakoulut, vanhainko-
dit sekä tietyt sairaalat ja palvelukodit. Vaati-
mus ei koske ternimaitoa.

Kuluttajalle saa luovuttaa raakamaitoa ja
muuta lämpökäsittelemätöntä maitoa vain vä-
hittäismyyntipäällykseen pakattuna, paitsi
edellä 1 momentissa mainitun asetuksen
9 §:n mukaisessa elintarvikehuoneistossa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.
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