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Tilapäinen elintarvikkeiden myynti  
 

Kasviksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä saa myydä pakkaamattomina. Esitteessä tai muulla 

tavalla on selvästi ilmoitettava myytävien tuotteiden alkuperämaa, jos alkuperän ilmoittamatta 

jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan.  

 

Koti- tai maatilataloudessa valmistettujen elintarvikkeiden myynti 

Elintarvikkeiden pakkauksiin on merkittävä allergioita ja intoleransseja aiheuttavat ai-

neet. Suosittelemme, että pakkauksiin merkittäisiin myös elintarvikkeen nimi, valmistus-

päivä, sisällönmäärä ja  kaikki valmistusaineet ( = tuotteen resepti ilman mittayksiköi-

tä). 

 

 Esimerkkejä elintarvikkeiden myynnille ja tarjoilulle asetettavista vaatimuksista 

ELINTARVIKE 

 

Esimerkkejä 

 

Otettava huomioon 

 

Ei-helposti pilaantuva 

 

Leipä, pulla (joka ei sisällä 

kermaa tai rahkaa),  

kahvikakut, pikkuleivät 

Valmiiksi pakattu  

Kylmäsäilytys ei välttämätön 

Helposti pilaantuva  

 

Karjalanpiirakat ja  

kalakukot,  

salaattikastikkeet,  

porkkana- ja lanttulaatikot 

 

Valmiiksi pakattu 

Kuljetettava ja myytävä korkein-

taan +6oC lämpötilassa, aurin-

gonvalolta suojattuna 

 

Karjalanpiirakat ja kalakukot saa 

myydä lämpimästä valmistuspäi-

vänä 

Myyntipaikan vaatimukset 

- Alustan tulee olla asfaltoitu (puhdistettava), sepeli tai karkea sora (kasteltava pölyämisen estä-
miseksi), nurmi, sisätila 

- Myyntipöytä, joka on helposti puhtaana pidettävissä. Mikäli myyntipöydällä on linnun ulostet-
ta, ulosteet tulee poistaa ensimmäiseksi pöydältä. Puhdistuksen yhteydessä on estettävä käsien 
likaantuminen eli laita kertakäyttökäsineet käteen, poista uloste pöydältä kostutetulla talouspape-
rilla ja laita se jäteastiaan. Pese pöytä saippuavedellä ja esim. kertakäyttöpyyhkeellä. Laita kerta-
käyttöhansikkaat ja kertakäyttöpyyhe jäteastiaan. Pese kädet saippualla ja vedellä. Kädet voi des-
infioida alkoholipohjaisella käsihuuhteella (Hiero käsihuuhde käsiin ja jatka hieromista kunnes kä-
det ovat kuivat. Käsihuuhdetta ei huuhdota käsistä pois.) tai desinfioivalla käsipyyhkeellä. 

- Suositellaan, että myyntipöytä olisi sijoitettu katokseen, telttaan tai sisätilaan 

 

Lisätietoja Terveystarkastajilta, puh. 044 740 1424, 044 740 1458 

 

Allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet 

 

1) gluteenia sisältävät viljat vehnä (kuten speltti ja kova vehnä (khorasan)), ruis, ohra, kaura 

tai niiden hybridikannat ja viljatuotteet 

2) äyriäiset ja äyriäistuotteet 

3) kananmunat ja munatuotteet   jatkuu seuraavalla sivulla 



   

 

4) kalat ja kalatuotteet 

5) maapähkinät ja maapähkinätuotteet 

6) soijapavut ja soijapaputuotteet 

7) maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien) 

8) pähkinät: manteli (Amygdalus communis L.), hasselpähkinä (Corylus avellana), saksanpäh-

kinä (Juglans regia), cashewpähkinä (Anacardium occidentale), pekaanipähkinä (Carya 

illinoiesis (Wangenh) K. Koch), parapähkinä (Bertholletia excelsa), pistaasipähkinä 

(Pistacia vera), Macadamia pähkinä ja Queensland pähkinä (Macadamia ternifolia) sekä 

pähkinätuotteet 

9) selleri ja sellerituotteet 

10) sinappi ja sinappituotteet 

11) seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet 

12) rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mm/l kokonaisrikkidioksi-

dina  

13) lupiinit ja lupiinituotteet 

14) nilviäiset ja nilviäistuotteet 


