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TARKASTUSKERTOMUS
Valvontavelvoite: (EY) N:o 854/2004 liite IV luku I ja valtioneuvoston asetus 420/2011 8 §
☐ Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus
☐ Uusintatarkastus liittyy pvm

tehtyyn tarkastukseen

☐ Muu tarkastus, mikä?
1. Tarkastuspäivämäärä
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

2. Tarkastuksen
tekijä
3. Tarkastuksessa
läsnä
Maidontuottajan nimi
Osoite ja postitoimipaikka sekä kotikunta

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

4. Maidontuottaja

Laskutusosoite

5. Y-tunnus sekä
tilatunnus/asiakastun
nus

Y-tunnus (tai henkilötunnus)
Tilatunnus/asiakastunnus (tai henkilötunnus)

Tilan nimi
6. Navetta

Yhteyshenkilön nimi
Käyntiosoite ja postitoimipaikka

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Maidontuotantoeläinten lukumäärä
☐ Lehmiä, lukumäärä

☐ Vuohia, lukumäärä

☐ Muita, mitä?

lukumäärä

Pihatto ☐ parsinavetta ☐
Lypsytapa
7. Toiminta

Raakamaidon toimittaminen laitokseen, joka pakkaa sen lämpökäsittelemättömänä maitona, koskee tilaa ☐ / ei koske tilaa ☐
Raakamaidon ja/tai ternimaidon myynti suoraan kuluttajalle (kg/v)
Ternimaidon jäädytys ja toimittaminen myyntiin (kg/v)
Tilalla tapahtuvaa elintarvikehuoneistotoimintaa, mitä

Postiosoite
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Eläinlääkintähuolto/toimisto
PL 1100 (Virastotie 3 C, 2. krs)
15871 Hollola
etunimi.sukunimi(at)phhyky.fi
terveysvalvonta(at)phhyky.fi

Käyntiosoite
Kuntakohtaiset käyntiosoitteet:
Liite 2 tai
www.phhyky.fi > Terveyspalvelut >
Eläinlääkintähuolto

Puhelinnumero
(03) 780 0211
(03) 819 11/vaihde
F. (03) 780 0213

Valvontayksikköön kuuluvat kunnat
Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola,
Kärkölä, Myrskylä, Orimattila,
Padasjoki, Pukkila,
Sysmä
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8. Tarkastuksella tehdyt havainnot

9. Toimenpidekehotukset
Tarkastuksella havaitut puutteet ja määräajat puutteiden korjaamiselle
(kohdan nro/IND nro, katso tarkastuslista)

10. Lisätietoja

IND-merkinnällä tarkoitetaan täydentävien ehtojen tarkastuskohteita. Jos näissä havaitaan puutteita, tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastoon, jossa arvioidaan tarve laajentaa valvonta täydentävien ehtojen
valvonnaksi (valtioneuvoston asetus 118/2010 11 §).
Tarkastajan allekirjoitus

Allekirjoitus ja nimenselvennys

JAKELU: Aluehallintovirasto (tarvittaessa)
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Tarkastuskertomuksen täyttöohje

1. Tarkastuspäivämäärä
Merkitään tarkastuskäynnin päivämäärä.
2. Tarkastuksen tekijä
Merkitään tarkastuksen tekijä ja tämän yhteystiedot.
3. Tarkastuksessa läsnä
Merkitään tilan edustaja sekä mahdolliset muut tarkastushetkellä läsnä olevat henkilöt.
4. Maidontuottaja
Merkitään tuottajan yhteystiedot. Jos tuottaja on eri kuin tilaa hoitava yhteyshenkilö,
merkitään myös yhteyshenkilön tiedot. Maidontuottaja voi olla myös yhtymä tai yhtiö.
5. Y-tunnus tai henkilötunnus sekä tilatunnus/asiakastunnus
Merkitään Y-tunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus. Tieto tarvitaan tarkastuskäynnin laskutusta varten.
Tilatunnus on maaseutuelinkeinoviranomaisen maatilalle antama maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän rekisteritunnus. Tilatunnuksen puuttuessa merkitään asiakastunnus. Asiakastunnus on yksittäisille henkilöille annettava 8-numeroinen tunnus,
jota voidaan käyttää muun muassa tukisovelluksessa ja eläinrekistereissä.
6. Navetta

Merkitään tilan nimi, jolla tarkastettava navetta sijaitsee sekä navetan käyntiosoite.
Merkitään navetan yhteyshenkilö, jos poikkeaa tuottajan yhteyshenkilöstä.

7. Toiminta Maidontuotantoeläimet ja niiden määrät sekä tiedot toiminnan luonteesta ja laajuudesta, joilla on vaikutusta tilakohtaiseen riskinarviointiin.
8. Tarkastuksella tehdyt havainnot
Tarkastuksella tehdyt havainnot, kuten milloin vesinäyte on viimeksi tutkittu tai havainnot maitohuoneen siisteydestä, merkitään tähän kohtaan. Myös jos tarkastuksella
havaitaan kaiken olevan vaatimustenmukaisessa kunnossa, merkitään se tähän kohtaan.
9. Toimenpidekehotukset
Jos tarkastuksella havaitaan puutteita, ne tulee kirjata toimenpidekehotukset kohtaan. Puutteet tulee kuvata tarkoin sanallisesti. Lisäksi puutteet on hyvä kirjata
myös tarkastuslistan numeroinnin mukaisesti. Puutteiden korjaamiseksi annetaan
toimenpidekehotus ja korjaamiselle tarkoituksenmukainen määräaika. Uusintatarkastus puutteiden korjaamisen toteamiseksi tulee tehdä pian määräajan umpeutumisen
jälkeen.
Esimerkki: Puhdistamiseen käytettävää vettä ei ole tutkittu vähintään kolmen vuoden
välein (tarkastuslistan kohta 1 / 1.6 / 7), vesinäyte toimitettava laboratorioon xx.xx
mennessä. Aikaa vesinäytteen toimittamiselle voisi olla viikko.
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Jos tarkastuksella havaitaan puutteita jotka voivat aiheuttaa terveysvaaraa, toimenpidekehotus ei ole riittävän tehokas keino kuluttajan suojaamiseksi eikä myöskään sen
osoittamiseksi, että viranomainen on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman
poistamiseksi. Tällaisessa tilanteessa tulee viranomaisen ryhtyä hallinnollisiin pakkokeinoihin. Pakkokeinoihin on siirryttävä myös silloin kun kehotuksilla ei saada poistetuksi määräystenvastaisuutta tai kehotuksen antamista ei laiminlyönnin toistuvuuden
tai muun syyn vuoksi voida pitää riittävänä.
10. Lisätietoja
Tähän kohtaan voi tehdä yleisiä havaintoja tilan toimintaan ja hygieniaan liittyvistä
asioista, jotka eivät tule esille muissa tarkastuskertomuksen kohdissa. Kohtaan voi
merkitä esimerkiksi tiedon tulevasta omistajan vaihdoksesta, korjaus- tai lisärakentamissuunnitelmasta tai tilan suunnitelmista lopettaa toiminta. Kohtaan voi merkitä
myös positiivisia huomioita, neuvoja tai sellaisia keskusteltuja asioita, joista on hyvä
jäädä tieto maidontuottajaa tai seuraavaa tarkastusta varten.
11. Jakelu
Jos IND-merkityissä kohdissa havaitaan tarkastuksella puutteita, tulee tarkastuskertomus toimittaa viipymättä aluehallintovirastoon, jossa arvioidaan tarve laajentaa valvonta täydentävien ehtojen valvonnaksi. Tästä on hyvä kertoa tuottajalle. Määräajan umpeutumisen jälkeen tehdyn uusintatarkastuksen tarkastuskertomus tulee
myös toimittaa viipymättä aluehallintovirastoon. Puutteiden korjaaminen määräajassa
voi vaikuttaa vähentävästi täydentävien ehtojen sanktioihin. Velvoite tarkastuskertomuksen toimittamisesta on annettu valtioneuvoston asetuksella 118/2010 11 §.
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LIITE 1

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomukseen liittyvä tarkastuslista vuodelle 2015







Tarkastuksella käydään läpi seuraavissa säädöksissä mainitut asiat:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (yleinen elintarvikehygienia-asetus): liite I
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus) (muutos (EY) N:o 1662/2006): liite III jakso IX luku I
Elintarvikelaki 23/2006 (muutos 352/2011) 22 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 1368/2011 (alkutuotantoasetus): pykälät sekä liite 1, liite 2 luku 4 ja liite 3
Valtioneuvoston asetus 1258/2011 eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista (asetus vähäriskisistä toiminnoista): 2 § ja 3 §.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 699/2013 raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta (raakamaitoasetus).
Säädöskohtien jälkeen merkitty IND tarkoittaa sitä, että kyseinen kohta on täydentävien ehtojen tarkastuskohde, nk. indikaattori. Numerointi vastaa täydentävien ehtojen
tilavalvonnassa käytettävän havaintopöytäkirjan numerointia. Tarkastuskohteista on
säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1306/2013. Tähän lomakkeeseen on merkitty ainoastaan maitohygieniaa koskevat tarkastuskohteet.
Kuitenkin myös muuta lainsäädäntöä, kuten rehu-, eläinten hyvinvointi- ja eläinlääkintälainsäädäntöä, tulee noudattaa ja niille on säädetty omat tarkastuskohteensa.
Tiettyjen vaatimuskohtien soveltamisesta on tietoa Eviran internetsivuilla maidontuotantoa koskevassa osiossa (linkki).
Evira.fi > Elintarvikkeet > Alkutuotanto > Eläimistä saatavat elintarvikkeet > Maito
1 YLEISET EDELLYTYKSET
1.1 Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen
Elintarvikelaki 23/2006 (muutos 352/2011) 22 §
Maidontuottaja on tehnyt ilmoituksen alkutuotantopaikasta tai kunta on ilmoittanut
saaneensa tiedot toiselta viranomaiselta IND
1.2 Toiminnalliset vaatimukset
(EY) N:o 852/2004, art 4 ja liite I, A osa, kohta II, alakohta 4 a-j ja alakohta 6
1) tilat (ml. rehujen varastointi ja käsittelytilat) pidetään puhtaina ja desinfioidaan tarpeen mukaan
2) laitteet, säiliöt ja ajoneuvot pidetään puhtaina ja desinfioidaan tarpeen mukaan
3) tuotantoeläinten puhtaus varmistetaan
4) käytetään puhdasta vettä tai talousvettä aina kun se on tarpeen saastumisen estämiseksi
5) varmistetaan, että henkilöstön terveydentila on hyvä ja että henkilöstö saa terveysriskejä koskevaa koulutusta
6) eläinten ja tuhoeläinten aiheuttama saastuminen estetään
7) jätteitä ja vaarallisia aineita (mm. biosidit, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet) varastoidaan ja käsitellään asianmukaisesti IND
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8) tartuntatautien kulkeutuminen ja leviäminen estetään, mm. uusia eläimiä tuotaessa, ja ilmoitetaan tautiepäilyistä IND
9) otetaan huomioon eläimistä otettujen ja muiden, ihmisten terveyden kannalta merkityksellisten, näytteiden tulokset
10) käytetään oikein rehun lisäaineita ja eläinlääkkeitä ko. lainsäädännön mukaisesti
IND
11) tuottaja ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin virallisen valvonnan yhteydessä havaittujen ongelmien johdosta.
1.3 Omavalvonnan kuvaus
MMMas 1368/2011, 4 §
Kirjallisessa kuvauksessa, toiminnan luonne ja laajuus huomioiden, kuvataan yllä
kohdan 1.2 mukaiset toimenpiteet
1.4 Kirjanpito ja kirjanpidon säilyttäminen
MMMas 1368/2011, 5 §
MMMas 1368/2011, 5 § 1 mom (säilytys 5 § 3 mom.)
Kirjanpito maidon jäljitettävyyteen liittyen (säilytys 1 v.) IND
1) tiedot vastaanotetuista maidontuotantoeläimistä
2) tiedot elintarvikkeeksi toimitetusta maidosta (vastaanottaja (ei kuluttaja), määrä ja
toimitusajankohta)
(EY) N:o 852/2004, Liite I, A osa, kohta III, alakohta 8, (säilytys MMMas 1368/2011, 5
§ 3 mom.)
Erityisesti eläinperäisten tuotteiden, kuten maidon, tuottajia koskeva kirjanpito (säilytys 5 v.)
3) eläimille syötetyn rehun luonne ja alkuperä IND
4) eläinlääkkeet tai muut eläimille annetut hoidot, päivämäärät, varoajat IND
5) maidon turvallisuuteen vaikuttavien tautien esiintyvyys
6) näytteiden analyysien tulokset (eläimistä ja maidosta otettujen diagnostisten ja ihmisen terveydelle merkityksellisten näytteiden ja analyysien tulosten osalta IND)
7) selvitykset eläinten tai maidon tarkastuksista (elintarvikesäädösten nojalla tehtyjen
tarkastusten osalta IND)
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.3, alakohta 6 (säilytys 5 § 3 mom.)
8) Kirjanpito maidon säilytyksen ja siirtämisen lämpötiloista (säilytys 1v.) IND
1.5 Tietojen toimittaminen ja mahdollinen markkinoilta veto
MMMas 1368/2011, 6 § ja (EY) N:o 178/2002, art 19
1) Tuottaja ilmoittaa maidon vastaanottajalle seikasta, joka voi vaikuttaa haitallisesti
lähetettävän tai jo lähetetyn maidon turvallisuuteen.
2) Maidontuottaja on toteuttanut tarvittaessa markkinoilta vedon ja ilmoittanut elintarvikevalvontaviranomaiselle, jos hänen toimestaan kulutukseen on päässyt määräysten vastaisia elintarvikkeita IND
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1.6 Veden laatuvaatimukset
MMMas 1368/2011, 7 §
Yleisesti
(EY) N:o 852/2004, Liite I, A osa, kohta II, alakohta 4 d (vesien määritelmät art 2)
1) käytetään talousvettä (dir 98/83/EY) tai puhdasta vettä aina kun se on tarpeen
saastumisen estämiseksi
MMMas 1368/2011, Liite 1 (muutos 449/2013)
2) todistusta kaivon tai muun oman vesilähteen käyttöönottotutkimuksesta säilytetään
pysyvästi, muista tutkimuksista vähintään 5 v. IND
3) tutkimukset tehdään vähintään hyväksytyssä omavalvontalaboratoriossa (EL 39 §
2 mom)
Jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen käytettävä vesi
MMMas 1368/2011, Liite 1, luku 2, alakohta 2.2.
4) maidon kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käytettävästä vedestä on tutkittu E. coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä arvioitu väri ja haju IND
5) tutkittu myös muut tekijät jos on syytä epäillä niiden voivan vaarantaa maidon turvallisuuden IND
6) tutkimukset on tehty ennen kaivon tai muun oman vesilähteen käyttöönottoa, tulosten arvostelussa noudatetaan STMas 401/2001, 1 § kohta 3 IND
7) vesi tutkitaan vähintään kolmen vuoden välein IND
8) jos vesi ei täytä laatuvaatimuksia, tuottaja ryhtyy toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi IND
2 ELÄIMIÄ, RAAKAMAITOA JA TERNIMAITOA KOSKEVAT VAATIMUKSET
2.1 Eläimiä koskevat terveysvaatimukset
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta I, alakohdat 1-3
1) ei oireita tartuntataudeista, jotka voisivat tarttua ihmisiin maidon välityksellä
2) eläinten yleinen terveydentila on hyvä; ei merkkejä taudista, joka saattaa johtaa
maidon saastumiseen; ei sukuelinten alueella esiintyvää tulehdusta, johon liittyy vuotoa; ei suolistotulehdusta, johon liittyy ripuli ja kuumetta; ei tunnistettavaa utaretulehdusta IND
3) ei utarehaavoja, jotka voisivat muuttaa maidon laatua IND
4) ei annettu kiellettyjä aineita tai tuotteita; ei käsitelty vierasainedirektiivissä dir
96/23/EY tarkoitetulla lainvastaisella tavalla IND
5) annettujen sallittujen lääkeaineiden varoaikaa on noudatettu IND
6) erityiset terveysvaatimukset (ei luomistautia; ei tuberkuloosia) IND
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta I, alakohdat 4 ja 5
7) Eläimistä, jotka eivät täytä em. vaatimuksia, saatua raakamaitoa ei käytetä ihmisravinnoksi IND
8) Sairas tai sairaaksi epäilty eläin eristetään ja eristäminen estää tehokkaasti haitalliset vaikutukset toisten eläinten maitoon IND
2.2 Raakamaitoa ja ternimaitoa koskevat vaatimukset (säilytys 5 v.)
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta III, alakohdat 3 ja 4
(säilytys MMMas 1368/2011, 5 § 3 mom.)
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1) lehmän raakamaito: ≤ 100 000 pmy/ml (2 näytettä/kk), solut ≤ 400 000 kpl/ml (1
näyte/kk) IND
2) muiden lajien maito: ≤ 1 500 000 pmy/ml / ≤ 500 000 pmy/ml (2 näytettä/kk) IND
3) ei antibioottijäämiä
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta III, alakohta 5
4) Tuottaja / maitoalan laitos ilmoittaa viranomaiselle ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet, jos maito ei täytä em. vaatimuksia
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.3, alakohta 7
5) Jos maidontuottaja toimittaa raakamaitoa tuotantotilansa yhteydessä toimivaan
vähittäismyyntipaikkaan, sovelletaan mikrobilääkejäämien testaukseen MMMas
1369/2011 (laitosasetus), liitteen 2, luvun 12, kohdan 1 vaatimuksia
3 MAIDONTUOTANTORAKENNUS
Maidontuotantotilalla on tilat:
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.1
1) eläintenpidolle, lypsämiselle, maidon jäähdyttämiselle ja säilyttämiselle
2) siivousvälineiden, pesu- ja desinfioimisaineiden, torjunta-aineiden, eläinlääkkeiden
ja muiden eläinten käsittelyyn käytettävien aineiden asianmukaista säilytystä varten
3) lypsämiseen, maidon jäähdyttämiseen ja säilytykseen sekä muuhun maidon käsittelyyn tarvittavien laitteiden ja välineiden puhdistamiseen
4) henkilökunnan ja vierailijoiden käsien ja jalkineiden pesua sekä suojavaatteiden
säilytystä varten
4 LYPSYPAIKKA
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.2
Lypsypaikka on riittävän tilava, helposti puhtaana pidettävä, siellä on riittävä valaistus
ja riittävä ilmanvaihto
5 MAIDON JÄÄHDYTYS- JA SÄILYTYSTILAT
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohdat A1 ja A2
1) Lypsylaitteiston ja maidon säilytykseen, käsittelyyn tai jäähdytykseen käytettävien
tilojen sijainnin ja rakenteiden on oltava sellaiset, että maidon saastumisvaara on rajoitettu.
2) Maidon säilytystilat on suojattu tuhoeläimiltä IND
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.3, alakohdat 1 ja 2
3) Maitohuone ei ole suorassa yhteydessä eläintenpito- tai muihin tiloihin, joista voi
siirtyä likaa maitohuoneeseen (välitila ja ovet tai yksi ovi ja ilmavirta kulkee puhtaasta
likaiseen tilaan) IND
4) Maitohuonetta käytetään vain maidon ja lypsyvälineiden käsittelyyn liittyvään toimintaan (IND), laitokseen menevä maito säilytetään luovutukseen asti näissä tiloissa
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohta A2
5) Säilytystiloissa on asianmukaiset jäähdytyslaitteet (maidon jäähdyttämiseksi) IND
6 MAIDON KÄSITTELYLAITTEET JA –VÄLINEET
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohta A3 ja A4
1) Maidon kanssa kosketuksissa olevat pinnat ovat helposti puhdistettavia, desinfioitavia ja hyvässä kunnossa: sileitä, pestäviä ja myrkyttömiä IND
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2) Kyseiset pinnat on puhdistettava ja tarpeen mukaan desinfioitava käytön jälkeen.
Kuljetusastiat ja –säiliöt kuljetuksen jälkeen, vähintään kerran päivässä IND
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.3, alakohta 3
3) Maidon käsittelylaitteet ja –välineet huuhdellaan pesun ja mahdollisen desinfioinnin
jälkeen em. vaatimusten mukaisella vedellä, huuhteluvedet valutetaan pois
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.2
4) Lypsykoneen hyvä kunto varmistetaan huoltamalla ja testaamalla kone tarpeen
mukaan ja säännöllisesti. Todistukset tai toimijan laatimat asiakirjat säilytetään alkutuotantopaikalla IND
7 LYPSYN JA MAIDON KÄSITTELYN HYGIENIA
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.2, alakohta 4
1) Maitosuodattimet vaihdetaan ennen lypsyn aloittamista ja tarvittaessa lypsyn kuluessa IND
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohta B1a
2) Ennen lypsämistä varmistetaan, että vetimet, utareet ja lähialueet ovat puhtaat IND
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohdat C1 ja C2
3) Lypsäjät ja/tai raakamaidon käsittelijät käyttävät soveltuvia puhtaita vaatteita
4) Lypsäjien henkilökohtaisen puhtauden taso on korkea, lypsypaikan lähellä on
asianmukaiset laitteet käsien ja käsivarsien pesua varten
7.1 Maidon erottelu
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohdat B1b ja B1c
1) Lypsäjä tarkastaa jokaisen eläimen maidon aistinvaraisten tai fysikaalisten ja kemiallisten poikkeavuuksien varalta tai muulla vastaavalla menetelmällä, eikä maitoa,
jossa on poikkeavuuksia, käytetä ihmisravinnoksi
2) Maitoa, joka on peräisin eläimistä, joissa on havaittu utaresairauden kliinisiä oireita, ei käytetä ihmisravinnoksi muutoin kuin eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.2, alakohta 5
3) Sairaiden eläinten maito ja jäämiä sisältävä maito lypsetään viimeiseksi/erillisellä
lypsykoneella/käsin/välittömästi näiden eläinten jälkeen puhdistettavalla laitteistolla
IND
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohdat B1d ja B1f
4) Eläimet, joita hoidetaan lääkkeillä, joista voi jäädä jäämiä maitoon, tunnistetaan,
eikä niistä ennen varoajan loppua saatua maitoa käytetä ihmisravinnoksi IND
5) Ternimaito lypsetään erikseen eikä sitä sekoiteta raakamaitoon.
7.2 Vedinkastoaineet
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohta B1e
1) Käytetään vain hyväksyttyjä tai rekisteröityjä vedinkastoliuoksia ja –suihkeita
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.2, alakohta 2
2) Vedinkastoon tarkoitettuja tuotteita käytetään vain välittömästi lypsyn jälkeen IND
7.3 Maidon säilytys ja jäähdytys
(EY) N:o 853/2004, liite III, jakso IX, luku I, kohta II, alakohdat B2, B2a, B2b ja B4
1) Maito säilytetään välittömästi lypsyn jälkeen puhtaassa paikassa ja suojassa saastumiselta. IND
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2) Maito jäähdytetään välittömästi enintään 8°C:n lämpötilaan jos keräys tapahtuu
päivittäin, enintään 6°C:n lämpötilaan jos keräys ei tapahdu päivittäin.
3) Ternimaito säilytetään erillään ja jäähdytetään välittömästi enintään 8°C / 6°C /
jäädytetään.
4) Em. lämpötilavaatimuksia ei tarvitse täyttää jos maito täyttää III osassa säädetyt
(maidon hygieenisen laadun) vaatimukset ja maito jalostetaan kahden tunnin kuluessa lypsämisestä, tai korkeampi lämpötila on tarpeen maitotuotteiden valmistukseen
liittyen ja viranomainen sallii sen.
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.3, alakohdat 4 ja 5
5) Maito ei saa jäätyä; ternimaito jäädytetään mahdollisimman nopeasti, jäädytetty
ternimaito säilytetään ja kuljetetaan luovutukseen asti väh. -12°C.
6) Kuljetussäiliöön siirrettävän maidon lämpötila saa olla korkeintaan 6°C, yksittäisissä poikkeustapauksissa korkeintaan 10°C. IND
8 AUTOMAATTILYPSYÄ KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET
8.1 Laitteisto
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.4, alakohdat 1 a-c ja alakohta 2
1) Laitteistossa on erottelujärjestelmä, joka itsenäisesti havaitsee ja ohjaa muuttuneen maidon erilleen (erottelu perustuu 1.1.2008 jälkeen käyttöönotetuilla lypsylaitteistoilla kansainvälisissä standardeissa kuvattuun tai vastaavaan menetelmään) IND
2) Laitteiston järjestelmään voidaan etukäteen ohjelmoida tiedot eläimistä, joiden
maito ohjataan erilleen (esimerkiksi lääkityt ja vastapoikineet)
3) Laitteisto tallentaa seurantaa varten tiedon lypsylaitteiston ja jäähdytys- ja varastointilaitteiden puhdistamisen teknisestä epäonnistumisesta, eläinkohtaisesti kaikesta
erilleen ohjatusta maidosta ja siitä onko erottelujärjestelmä käytössä vai ei (erottelujärjestelmän käytön ja eläinkohtaisesti erotellun maidon osalta IND).
8.2 Seuranta ja kirjanpito
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.4, alakohdat 3 ja 4 (säilytys 5 § 3 mom.)
1) Tuottajan on vedinten riittävän puhdistamisen varmistamiseksi seurattava puhdistustapahtumaa säännöllisesti. IND
2) Tuottajan on säilytettävä edellä mainitut laitteiston tallentamat tiedot ja pidettävä
kirjaa em. seurannasta ja sen havainnoista (tiedot on säilytettävä 1 v.). IND
8.3 Tutkimukset
MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.4, alakohta 5 (säilytys 5 § 3 mom.)
(EY) N:o 853/2004 liitteen III jakson IX luvun I kohdan III vaatimusten lisäksi raakamaidosta on tutkittu väh. 1/kk kokonaispesäkeluku ja somaattisten solujen määrä 6
kk:n ajan ensimmäisen automaattisen lypsylaitteiston käyttöönoton jälkeen, tulosten
arvostelussa noudatettava (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia (säilytys 5 v.).

9 RAAKAMAIDON JA TERNIMAIDON LUOVUTUS SUORAAN KULUTTAJALLE
JA TOIMITTAMINEN VÄHITTÄISMYYNTIIN
Alkutuotannoksi katsotaan:
VNas 1258/2011, 2 §, kohdat 4 ja 5 sekä 3 § kohta 3


Ternimaidon luovuttaminen alkutuotantopaikalla suoraan lopulliselle kuluttajalle, enintään 2500 kg/vuosi
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Raakamaidon luovuttaminen alkutuotantopaikalla suoraan lopulliselle kuluttajalle, enintään 2500 kg/vuosi
Jäädytetyn ternimaidon toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin, enintään
2500 kg/vuosi.

MMMas 1368/2011, liite 3, kohdat 1 ja 2
1) Raakamaidon käsittelyssä ja luovutuksessa käytettävät tilat, kalusteet ja välineet
on sijoitettava ja hoidettava niin, että maidon saastuminen estetään.
2) Talousvettä tai puhdasta vettä on riittävästi saatavilla hygienian ylläpitämiseksi.
3) Raakamaito on säilytettävä oikeassa lämpötilassa ja suojattava saastumiselta.
Maitoa on käsiteltävä, luovutettava ja toimitettava niin että maidon saastuminen estetään.
MMMas 1368/2011, liite 3, luku 4, kohdat 1-6
4) Raakamaitoa ei muutoin käsitellä kuin jäähdytetään ja annostellaan kuluttajan astiaan, ternimaitoa saa pakata ja jäädyttää.
5) Vähittäismyyntiin ei toimiteta muuta raakamaitoa kuin maitotilalla jäädytettyä ternimaitoa, pakkausmerkinnät (EY) N:o 853/2004, liitteen III, jakson IX, luvun IV mukaan.
6) Asiakas pääsee mahdolliseen myyntitilaan kulkematta eläintenpitotilojen tai maitohuoneen kautta, maitohuonetta ei käytetä myyntitilana.
7) Jos maitotila ei toimita maitoa laitokseen, tuottaja on laatinut näytteenottosuunnitelman raakamaidon somaattisten solujen lukumäärän, kokonaispesäkemäärän ja
mikrobilääkejäämien säännölliseksi tutkimiseksi.
8) Toimijan on annettava kuluttajalle asetuksen 699/2013 4 § mukaiset tiedot, ei koske ternimaitoa
9) Lehmän ja vuohen raakamaito: ≤ 50 000 pmy/ml (2 näytettä/kk), lehmän raakamaito, solut ≤ 250 000 kpl/ml (1 näyte/kk), ei koske ternimaitoa
Elintarvikelaki 23/2006 (muutos 352/2011) 25 §, (EY) N:o 852/2004, Liite I, A osa, II,
kohta 3b ja 4i
10) Maidontuottaja estää zoonoottisten tai muiden patogeenisten mikrobien leviämisen elintarvikkeiden välityksellä ihmisiin: jos tilan karjan todetaan kantavan kyseisiä
mikrobeja, tila lopettaa raakamaidon luovuttamisen suoraan lopulliselle kuluttajalle
sekä raakamaidosta valmistettujen tuotteiden myyntiin valmistamisen kunnes karjan
todetaan päässeen eroon kyseisistä mikrobeista. IND
10 RAAKAMAIDON JA TERNIMAIDON TUOTANTO MYYTÄVÄKSI
RAAKAMAITONA ELINTARVIKEHUONEISTOSTA TAI PAKATTAVAKSI
LAITOKSESSA
MMMas 699/2013, 5 §, liite 1
1) Lannan kulkeutuminen eläinten rehuun, juomaveteen, ruokintapöydille ja – laitteisiin, maitohuoneeseen sekä elintarvikehuoneistoihin estetään mahdollisimman pitkälle.
2) Muista eläimistä ei saa aiheutua haittaa rehu- ja maitohygienialle, maitohuoneeseen ei saa päästää eläimiä, rehuvarastot ja ruokintalaitteet suojattava haittaeläimiltä,
säännöllinen torjunta.
3) Eläinten juomakupit, ruokintapöydät, -laitteet puhdistetaan ja tarvittaessa desinfioidaan riittävän usein ja aina jos niihin todetaan joutuneen ulostetta.
4) Eläimet, erityisesti niiden utareet lähialueineen pidetään mahdollisimman puhtaina,
makuualusta on puhdas ja kuiva, Automaattilypsytiloilla toimija varmistuu omavalvonnassa vedinten ja utareiden puhtaudesta.
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5) Tilalla vierailevia varten on asianmukaiset suojavaatteet ja -jalkineet, käsien, jalkineiden ja välineiden pesu- ja tarvittaessa desinfiointimahdollisuus, Tilalle ei tehdä
tarpeettomia vierailuja.
MMMas 699/2013, 6 §, MMMas 1030/2013, 9 §
6) Karjasta on tehty STEC O157- ja salmonella –tutkimukset ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa. Jos on syytä epäillä muuta STEC bakteeria, on myös se tutkittava.
MMMas 699/2013, 7 §
7) Lehmän ja vuohen raakamaito: ≤ 50 000 pmy/ml (2 näytettä/kk), lehmän raakamaito, solut ≤ 250 000 kpl/ml (1 näyte/kk), ei koske ternimaitoa.
MMMas 699/2013, 8 §
8) Omavalvonnan kuvauksessa on näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma, jossa kuvataan näytteiden ottaminen ja toimittaminen (karjan STEC- ja salmonella-tutkimuksiin
sekä raakamaidon pesäkemäärän ja soluluvun tutkimiseksi).
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LIITE 2

Kuntakohtaiset käyntiosoitteet:
Asikkala, Padasjoki
Asikkalan toimipiste
Kanavatie 11
17200 Vääksy
Heinola
Heinolan toimipiste
Reumantie 2 D
18100 Heinola
Hollola
Hollolan toimipiste
Parinpellontie 2 B 2
16710 Hollola kk
Hartola
Hartolan toimipiste
Terveystie 1 A
19600 Hartola
Kärkölä
Kärkölän toimipiste
Rinnetie 2
16600 Järvelä
Orimattila, Myrskylä, Pukkila
Orimattilan toimipiste
Kotiseututie 4b
16300 Orimattila
Sysmä
Sysmän toimipiste
Leppäkorventie 14
19700 Sysmä

