
ILMOITUS 
elintarvikelain (23/2006) 22 § 1 mom. mukaisesta alkutuotantopaikasta tai 
alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta 

Viranomaispalvelut 
Valvontayksikköön kuuluvat kunnat: 
Hämeenlinnan kaupunki ja Hattulan kunta 

Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) 

Lomakkeen kohdat 1-16 koskevat alkutuottajan yleisiä toimintoja ja ne tulee täyttää kaikilta osin. Kohdat 17-29 täytetään niiltä osin, kuin 
alkutuottajalla on niihin liittyvää toimintaa. Ko. kohtiin ei tarvitse ilmoittaa ns. kotitarveviljelyä, kuten pihapiirissä kasvavia, omaan käyttöön 
tarkoitettuja marjoja ja kasviksia. 
Lomakkeen palautus: Hämeenlinnan kaupunki, Viranomaispalvelut, Raatihuoneenkatu 9 / PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköposti 
kaupunkirakenne@hameenlinna.fi 
Henkilötiedot rekisteröidään Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluiden tietojärjestelmään. Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä 
Hämeenlinnan kaupungin asiakaspalvelupisteessä Kastellissa ja internetissä osoitteessa www.hameenlinna.fi. 
Lisätietoja: terveystarkastaja Tiina Laurell p. 040 059 9387, kunnaneläinlääkäri Nina Koskinen p. 050 509 1135 

Ilmoitus koskee  toiminnan aloittamista    toiminnan olennaista muuttamista  toiminnan keskeyttämistä yli vuodeksi 
 toiminnan lopettamista  lisäys alkutuotannon toimintaan 
 muuta, mitä?      

1. Toimija Toimijan nimi (luonnollinen tai oikeushenkilö, jonka nimissä alkutuotantoa harjoitetaan) 

Osoite ja postitoimipaikka 

Yhteyshenkilö Y-tunnus

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

2. Alkutuotanto-
paikka

Tilan nimi 

Tilan käyntiosoite ja postitoimipaikka 

Tilan sijaintikunta Tilatunnus tai asiakastunnus 

Yhteyshenkilön nimi 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

3. Postiosoite  Sama kuin toimijan osoite 

Muu osoite, mikä ?
4. 

Tuotantosuunta 

A = ensisijainen 

B = muu tuotanto 

Valitse vain yksi pääasiallinen tuotantovaihtoehto (A). 
Valitse tarvittaessa sen lisäksi yksi tai useampi muu tuotantosuunta (B). 

A B  A B 

Maidontuotanto Hunajantuotanto 
Lihantuotanto Itujen tuotanto 
Puutarhaviljely, avomaa Sienimö 
Puutarhaviljely, kasvihuone Hyönteisten tuotanto 
Peltoviljely Kalastus 
Munantuotanto Vesiviljely 
Siitosmunantuotanto 

Alkutuotannon tuotantosuunnaksi A-sarakkeeseen laitetaan tuotantosuunta, joka on määrällisesti laajin tuotantotilalla. 
Ensisijaisia tuotantosuuntia voi olla vain yksi. B-sarakkeeseen merkitään kaikki muu tilalla harjoitettava alkutuotanto, kun 
alkutuotannon tuotteita myydään suoraan kuluttajalle tai toimitetaan vähittäismyyntiin. Kaikista tuotantosuunnista täytetään 
lisäksi lomakkeen kohdissa 17-28 kysytyt tuotantosuuntakohtaiset erityistiedot. 

5. Luomu-

tuotanto
 Vain luomutuotantoa  Lisäksi luomutuotantoa  Ei lainkaan luomutuotantoa 

Alkutuotanto on luomutuotantoa silloin, kun sitä valvotaan luomuvalvonnan toimesta (Evira) ja tuotantoa toteutetaan 
luomutuotannosta annettujen ohjeiden mukaisesti. Luomutuotannosta tulee tehdä Eviraan tarvittavat rekisteröinnit 
(www.evira.fi). 



6. Uuselintar-

vikkeiden 

tuotanto 

 Tuotetaan uuselintarvikkeita, mitä?       
 

 Ei uuselintarvikkeiden tuotantoa 
Uuselintarvikkeella tarkoitetaan elintarvikekäyttöön tulevia uutuuksia. Mm. luonnosta kerättävät yrtit ja kasvit voivat olla 
uuselintarvikkeita. Myös EU:n ulkopuolisista maista tulee EU:n alueelle elintarvikkeita, joilla Euroopassa ei ole 
käyttöhistoriaa. 

7. Toiminnan 

luonne 
 Toiminta on kausiluonteista (kk/vuodesta):       
 Toiminta on ympärivuotista 

Toiminnan luonteella tarkoitetaan sitä, että toimintaa on esimerkiksi kahtena kuukautena kesällä (esim. marjan viljely). 
Ilmoitukseen on kirjattava kuinka monta kuukautta toimintaa on alkutuotannon osalta vuodessa. 

8. Sivutuotteet  Toiminnasta syntyy eläimistä saatavia sivutuotteita              Toiminnasta ei synny sivutuotteita 
 Sivutuotteet kuljetetaan itse 

Sivutuotteilla tarkoitetaan eläimistä saatavia sivutuotteita, kuten teuraseläinten sellaisia osia, joita ei käytetä 
ihmisravinnoksi. Tällaisia sivutuotteita ovat esimerkiksi rikkoutuneet kananmunat, kotiteurastuksen osat, joita ei käytetä 
elintarvikkeeksi, luut, nahat, kuolleet eläimet ym. 

9. Vedenhankinta 

ja kastelutapa 
Talous- ja pesuvetenä käytettävä vesi tulee 

 Vesilaitokselta       Rengaskaivosta       Porakaivosta       Pintavesi (joki, järvi) 

Veden laatu on tutkittu (pvm):       
 
Sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden kastelutapa 

 Suora kastelu / huutelu       Tihkukastelu       Muu, mikä?       
10. 

Omavalvonnan 

kuvaus 

 Omavalvonnan kuvaus on laadittu 

 Ei ole laadittu         Laaditaan, mihin mennessä?       
 Toimija käyttää toimialan laatimaa hyvän käytännön ohjetta; 

           Laatutarhat 
           IP sertifiointi kasviksille 

           Muu, mikä?       
Tässä kohdassa kerrotaan, onko alkutuotannolle jo laadittu kuvaus keskeisistä menettelyistä elintarvikelain 19 §:n 
mukaisen omavalvonnan toteuttamiseksi tai luotu muu vaatimukset täyttävä omavalvonta- tai laatujärjestelmä. 

11. 

Alkutuotannon 

tuotteiden myynti 

ja markkinointi 

 Verkostomarkkinointi  Verkostomyynti 
 Suoramarkkinointi  Suoramyynti 
 Internetmarkkinointi  Internetmyynti 
 Välitystoiminta  Muu etämyynti, mikä?       
 Myynti keskusliikkeille  

www-sivujen osoite       
 

12. 

Alkutuotannon 

tuotteiden 

varastointi ja 

pakkaaminen 

 
 Alkutuotannon tuotteita pakataan kuluttajapakkauksiin 

 

 Alkutuotannon tuotteita varastoidaan alkutuotantopaikalla, varaston koko (m3):       

 Kohdat 13. ja 14. Alkutuotannon tuotteiden myynti suoraan kuluttajalle (ml. REKO-toiminta) tai vähittäismyyntiin. 
Vähäriskiseen ja pienimuotoiseen toimintaan sovelletaan monia elintarvikelainsäädännöllisiä helpotuksia, mikä antaa 
paremmat mahdollisuudet tuotteiden suoramyynnille. Pienimuotoinen toiminta on määritelty tuoteryhmäkohtaisesti ja 
myyntimäärät on asetettu Valtioneuvoston asetuksessa 1258/2011 eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä 
toiminnoista. Myyntimäärien ylittyessä tulee toiminnasta tehdä alkutuotantoilmoituksen lisäksi myös 
elintarvikehuoneistoilmoitus. 

13. 

Alkutuotannon 

tuotteiden myynti 

ja luovutus 

suoraan 

kuluttajalle 

Myynti ja luovutus suoraan kuluttajalle                                                                   Ei koske toimintaa 
 Sellaisenaan syötävät lehtivihannekset, enintään 50 000 kiloa vuodessa 
 Muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 100 000 kiloa vuodessa 
 Idut, enintään 5 000 kiloa vuodessa 
 Hunaja, enintään 2 500 kiloa vuodessa 
 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina, enintään 5 000 kiloa vuodessa 
 Luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1 000 kiloa vuodessa, luonnonvaraiset linnut enintään 3 000 eläintä 

vuodessa, luonnonvaraiset hirvieläimet; enintään 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai 
metsästysseuraa kohden 

 Ternimaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa 
 Muu raakamaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa 
 Kananmunat alkutuotantopaikalla, paikallisessa torikaupassa tai ovelta ovelle myynnissä, enintään 20 000 kiloa 

vuodessa 
 Muut linnunmunat, enintään 5 000 kiloa vuodessa 

 



14. 

Alkutuotannon 

tuotteiden 

toimittaminen 

paikalliseen 

vähittäismyyntiin 

Toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin                                                               Ei koske toimintaa 
 Sellaisenaan syötävät lehtivihannekset, enintään 50 000 kiloa vuodessa 
 Muut kasveista saatavat alkutuotannon tuotteet ja sienet, enintään 100 000 kiloa vuodessa 
 Idut, enintään 5 000 kiloa vuodessa 
 Hunaja, enintään 2 500 kiloa vuodessa 
 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina 
 Luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1 000 kiloa vuodessa, luonnonvaraiset linnut enintään 3 000 eläintä 

vuodessa, luonnonvaraiset hirvieläimet; enintään 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vuodessa metsästäjää tai 
metsästysseuraa kohden 

 Ternimaito jäädytettynä, enintään 2 500 kiloa vuodessa 
 Muu raakamaito alkutuotantopaikalla, enintään 2 500 kiloa vuodessa 
 Muut linnunmunat, enintään 5 000 kiloa vuodessa 

 
15. Liikkuva 

toiminta 
Toimintaan liittyy alkutuotannon tuotteiden myyntiä siirrettävissä olevista seuraavista myyntikalusteista: 

 Auto  Lentokone tai muu lentävä laite  Muu liikkuva elintarvikehuoneisto 
 Laiva  Kontti  
 Junavaunu  Teltta / koju / vaunu / laite  Ei koske toimintaa 

 
 

16. 

Alkutuotannon 

tuotteiden 

kuljetus 

 Alkutuotannon tuotteita kuljetetaan itse                            Ei koske toimintaa 
Mitä alla mainituista tuotteista / eläimistä kuljetetaan? 

Elävät eläimet 
 Siipikarja  Kala  Kasvikset, sienet 
 Lammas  Hunaja  Idut 
 Nauta  Muna  Muu, mikä?       
 Sikaeläin   

 
Alkutuotannon tuotteiden kuljetuksena ilmoitetaan, mikäli alkutuottaja itse kuljettaa alkutuotannon tuotteita tilalta muualle. 
Tilalla tapahtuvaa kuljetusta (esimerkiksi pellolta siiloon) ei tässä lueta kuljetustoiminnaksi. 

 Kohdat 17-28. Kaikista edellä kohdassa 4. ilmoitetuista tuotantosuunnista täytetään lisäksi kohdissa 17-28 kysytyt 
tuotantosuuntakohtaiset erityistiedot. 

17. 

Maidontuotanto 
Elänlaji 

 Nauta (kpl):        Vuohi (kpl):        Muu (kpl):       
Mikä eläinlaji?       

 Hiehokasvattamo  Omien maidontuotantoeläinten kasvatus 
 
Lypsytapa 

 Käsinlypsy  Kannulypsy  Putkilypsy  Lypsyasema  Automaattilypsy 
 

Raakamaitoa myydään suoraan kuluttajille  Kyllä (l/vuosi):        Ei 

Raakamaitoa toimitetaan pakattavaksi raakamaitona  Kyllä (l/vuosi):        Ei 

Ternimaitoa myydään suoraan kuluttajille  Kyllä (l/vuosi):        Ei 

Ternimaitoa myydään jäädytettynä vähittäismyyntiin  Kyllä (l/vuosi):   Ei 
 

18. Lihantuotanto Eläinlaji 

 Nauta (kpl):        Hanhi (kpl):        Strutsi (kpl):       

 Biisoni (kpl):        Ankka (kpl):        Villisikaeläin (kpl):       

 Vesipuhveli (kpl):        Kana (kpl):        Jäniseläimet (kpl):       

 Sikaeläin (kpl):        Muu (viiriäinen, sorsa, 
helmikana, fasaani (kpl):       

 Poro (kpl):       

 Lammas (kpl):        Hevoseläimet (kpl):   Hirvi (kpl):       

 Vuohi (kpl):        Sammakot (kpl):        Peura (kpl):       

 Broileri (kpl):        Etanat (kpl):        Metsäkauris (kpl):       

 Kalkkuna (kpl):         Luonnonvaraiset linnut (kpl):       
 
Teurastuksen aloittaminen tilalla         Kyllä 
(Tilalla tulee olla eläinlääkärin lupa teurastuksen aloittamisesta tarhatun riistan, kuten viiriäisen, sorsan, helmikanan, 
fasaanin tai biisonin kohdalla.) 
 
Valvotut sikojen pito-olosuhteet           Kyllä       Ei valvottuja 
 



 Kohdat 19-22. Kohtien 19-22 tuotantokohtaisissa erityistiedoissa tulee ilmoittaa tuotekohtaiset tuotantomäärät kuluvan tai 
edellisen tuotantokauden tiedoilla. 

19. Peltoviljely Laji 

 Ruokaperuna (ha):        Kevätvehnä (ha):        Maissi (ha):       

 Ruokateollisuusperuna (ha):   Syysvehnä (ha):   Tattari (ha):      

 Tärkkelysperuna (ha):        Syysruis (ha):        Rypsi (ha):       

 Varhaisperuna (ha):        Kevätruis (ha):        Muut öljykasvit (ha):       

 Kaura (ha):        Syysspelttivehnä (ha):        Muu, mikä? (ha):       

 Rehuohra (ha):        Kevätspelttivehnä (ha):        Muu, mikä? (ha):       

 Mallasohra (ha):        Ruisvehnä (ha):        Muu, mikä? (ha):       
 

Kokonaisviljelyala (ha):       
 

20. 

Puutarhaviljely, 

avomaa 

Valitse alla olevasta taulukosta kaikki tuotteet, joita viljelet. Kirjaa tuotteen perään vuosituotantomäärä. 

 Tomaatit (kg/v):        Muut juurekset (mm. 
palsternakka, piparjuuri, 
mustajuuri, juuripersilja) (kg/v): 
      

 Meloni (kg/v):       

 Sipulit (kepa-, salotti- ja 
valkosipulit sekä muut Allium-
sukuiset kasvit) (kg/v):       

 Kurkut (kurkku ja 
avomaankurkku) (kg/v):       

 Omenat (kg/v):       

 Keräkaalit (valko-, puna- ja 
savoiji- eli kurttukaali) (kg/v): 
      

 Herneet (kg/v):        Päärynät (kg/v):       

 Kukkakaali (kg/v):        Pavut (kg/v):   Kirsikat (kg/v):       

 Parsakaali (kg/v):        Muut palkokasvit (kg/v): 
      

 Luumut (kg/v):       

 Muut kaalit (kg/v):        Parsa (kg/v):        Mansikat (kg/v):       

 Salaatit (kg/v):        Munakoisot (kg/v):        Vadelmat (kg/v):       

 Porkkanat (kg/v):        Lehtiselleri (kg/v):        Herukat (kg/v):       

 Nauriit (kg/v):        Paprikat (kg/v):        Karpalot, puolukat, mustikat ja 
muut Vaccium-suvun marjat (kg/v): 
      

 Punajuuret (kg/v):        Pinaatit (kg/v):        Tuore timjami, basilika, 
sitruunamelissa, minttu, mäkimeirami, 
rosmariini, salvia, tilli ja persilja (kg/v): 
      

 Mukulasellerit (kg/v):      Kurpitsat (kg/v):   Muut yrtit (kg/v):      

 Retiisit ja retikat (kg/v):        Kesäkurpitsat (kg/v):        

 Lanttu (kg/v):        Viinirypäleet (syötäväksi 
tarkoitetut) (kg/v):       

 

 

Kokonaisviljelyala (ha):       
 
Tuotteille tehdään pientä kauppakunnostusta   Kyllä     Ei 
Tuotteita pakataan vähittäismyynti- ja/tai suurtalouspakkauksiin  Kyllä     Ei 
 



21. 

Puutarhaviljely, 

kasvihuone 

Valitse alla olevasta taulukosta kaikki tuotteet, joita viljelet. Kirjaa tuotteen perään vuosituotantomäärä. 

 Tomaatit (kg/v):        Lanttu (kg/v):       

 Purjo (kg/v):        Muut juurekset (mm. palsternakka, piparjuuri, 
mustajuuri, juuripersilja) (kg/v):       

 Kevätsipuli (kg/v):        Kurkut (kurkku ja avomaankurkku) (kg/v):       

 Syyssipuli (kg/v):        Herneet (kg/v):       

 Ruohosipuli (kg/v):        Pavut (kg/v):       
 Muut sipulit (kepa-, salotti- ja valkosipulit sekä muut 

Allium-sukuiset kasvikset) (kg/v):       
 Muut palkokasvit (kg/v):       

 Keräkaalit (valko-, puna- ja savoiji- eli kurttukaali) 
(kg/v):       

 Munakoisot (kg/v):       

 Kukkakaali (kg/v):        Lehtiselleri (kg/v):       

 Parsakaali (kg/v):        Paprikat (kg/v):       
 Muut kaalit (mm. kyssä-, lehti-, ruusu- sekä 

Brassica-sukuinen syötävä kaali) (kg/v):       
 Pinaatit (uudenseelanninpinaatti, tarhamaltsa ym.) 

(kg/v):       
 Salaatit (Lactuca sativa) (keräsalaatit ja muut) 

(kg/v):      
 Kesäkurpitsat (kg/v):       

 Porkkanat (kg/v):        Viinirypäleet (syötäväksi tarkoitetut) (kg/v):       

 Nauriit (kg/v):        Melonit (myös vesimelonit) (kg/v):       

 Punajuuret (kg/v):        Mansikat (kg/v):       

 Mukulasellerit (kg/v):        Vadelmat (karhunvatukat ym.) (kg/v):       

 Retiisit ja retikat (kg/v):        Tuore timjami, basilika, sitruunamelissa, minttu, 
mäkimeirami (origanum vulgare), rosmariini, salvia, tilli ja 
persilja, muut yrtit (kg/v):      

 

Kokonaisviljelyala (m2):       
 
Tuotteille tehdään pientä kauppakunnostusta   Kyllä     Ei 
Tuotteita pakataan vähittäismyynti- ja/tai suurtalouspakkauksiin  Kyllä     Ei 

Kokonaisviljelyala (ha):       

22. 

Munantuotanto 

Siitosmunien 

tuotanto 

Munantuotanto / tuotantomäärät 

 Kana (kg/v):       

 Viiriäinen (kg/v):       

 Ankka (kg/v):       

 Hanhi (kg/v):       

 Helmikana (kg/v):       

 Muu (kg/v):       
Mikä?       

 

Siitosmunien tuotanto / tuotantomäärät 

 Broiler (kg/v):       

 Munintakana (kg/v):       

 Kalkkuna (kg/v):       

 Hanhi (kg/v):       

 Ankka (kg/v):       
 

23. 
Hunajantuotanto Pesien määrä (kpl):       Tuotantomäärä (kg/v):       

 Linkoaminen  Pakataan kuluttajapakkauksiin 

 Rahtitoimintaa, mitä?       

 Hunajaan lisätään makuaineita, mitä?       

 Valmistetaan mehiläistuotteita, mitä?       
 

 

24. Itujen 
tuotanto 

Itujen tuotanto 

Toiminta on hyväksytty (pvm):       Tuotantomäärä (kg/v):       
Siementen puhdistus ennen idätystä Siemenlaji 

 Kuumennus  Alfalfa 
 Kemiallinen  Linssi 

 Muu, mikä?        Mungpapu 

  Persianapila 
  Muu, mikä?  
Siementen alkuperä      Itse kasvatettu     EU     Kolmas maa    

 



25. Sienimö 
Tuotantomäärä (kg/v):       
Sienilaji 

 Herkkusieni 
 Osterivinokas 
 Portobello 
 Siitake 

 Muu, mikä?       
26. Hyönteisten 
tuotanto Tuotantomäärä (kg/v):       

Hyönteislaji:       
 Hyönteisten kasvatus 
 Elävien hyönteisten kuljetus 
 Hyönteisten lopetus jäädyttämällä 

 
27. Kalastus Kalastusaluksen koko 

 alle 12 m       12 m      yli 12 m 

Tuotantomäärä (kg/v):       Tuotantomenetelmä 
 Pyydetty merikala 
 Pyydetty makean veden kala 
 Kalastaa dioksiinipoikkeuksen alaista kalaa 

Kalalaji:       

Äyriäiset 

Tuotantomäärä (kg/v):       

 

 

Saaliin purkusatama tai purkupaikka:       
 

 

28. Vesiviljely Kapasiteetti (kg/v):       Tuotantomäärä (kg/v):       
Äyriäiset 

Tuotantomäärä (kg/v):       

Nilviäiset 

Tuotantomäärä (kg/v):       
 Meriviljely 
 Makea vesi viljely 
 Luonnonravintolammikko viljely 
 Ruokakalan kasvatus 
 Poikastuotanto elintarvikeketjuun 

 
 

29. Lisätietoja 
alkutuotannosta 

Esimerkiksi mahdollinen omien alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus ja valmistus (mm. kuivaaminen, säilöminen, 
pilkkominen) 

      
 
 

 lisätiedot liitteenä 
30. Liitteet  liite 1       

 liite 2       

 liite 3       
31. Allekirjoitus Paikka ja päiväys 

 
 
 
      

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lomake päivitetty 21.06.2018 
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