Ilmoitus eläinperäisten elintarvikkeiden
1 (4)
sisämarkkinoinnin aloittamisesta,
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Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää)
Elintarvikealan toimijan tulee ilmoittaa eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin aloittamisesta tai toiminnan olennaisesta muuttamisesta Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Oulun seudun ympäristötoimi tekee todistuksen
ilmoituksen vastaanottamisesta. Oulun seudun ympäristötoimi voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.
Lisätietoa eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnista löytyy Ruokaviraston sivuilta.
Ilmoitus koskee
Toiminnan aloittamista

Toiminnan olennaista muuttamista

Toiminnan lopettamista

Muuta, mitä

1. Toimija

Toimijan nimi
Y-tunnus (tai sen puuttuessa henkilötunnus)

Kotikunta

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sisämarkkinatuonnista vastaava yhteyshenkilö
Puhelinnumero

Sähköposti

2. Toimipaikka
Nimi

Katuosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Sähköposti

Postitoimipaikka

Kyseessä on ulkomyyntikohde/liikkuva elintarvikehuoneisto

3. Laskutusosoite

Laskutusosoite (jos eri kuin toimijan osoite)
Verkkolaskuosoite

Välittäjätunnus

4. Toiminnan arvioitu aloittamisajankohta tai toiminnan olennaisen muuttamisen arvioitu ajankohta
5. Omavalvonta
On olemassa järjestelmä omavalvonnan toteuttamisesta (esim. kirjallinen omavalvontasuunnitelma)

6. Elintarvikkeiden vastaanottopaikka ja tiedot toiminnasta
Valitse toinen tai molemmat:

Sisämarkkinoilta tuotavien elintarvikkeiden varastointiin käytetään ulkopuolista varastopalvelua, mitä
Sisämarkkinoilta tuotavat elintarvikkeet vastaanotetaan toimijan omaan elintarvikehuoneistoon.
Sisämarkkinoilta tuotujen eläinperäisten elintarvikkeiden vastaanottopaikat ja määrät eritellään taulukkoon 1.
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Toimintaan sisältyy maahantuotujen elintarvikkeiden välitystä muille toimijoille
Osoite, jossa sisämarkkinatuonnin asiakirjat ovat tarkastettavissa
Onko sisämarkkinatuonnin lisäksi eläinperäisten elintarvikkeiden kolmasmaatuontia, mitä?
Luomutuotteiden maahantuonti

Luomutuotteita tavanomaisten tuotteiden lisäksi
Ei lainkaan luomutuotteita
Pelkästään luomutuotteita

Muita lisätietoja toiminnasta

7. Sisämarkkinoilta tuotavat eläinperäiset tuotteet
Raaka liha, jauheliha ja/tai sisäelimet
Lihavalmisteet
Raakalihavalmisteet
Hyönteiselintarvikkeet ja raa’at hyönteiset
Kalastustuotteet ja elävät merenelävät
Kananmunat
Maito- ja munatuotteet, muiden eläinten kuin kanojen munat
Muut (esim. kollageeni, suolet, hunaja), mikä

8. Päiväys ja toimijan allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ilmoitus on toimitettava neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta Oulun seudun ympäristö-

toimeen sähköpostilla ymparisto@ouka.fi tai postilla, PL 34 (käyntiosoite Solistinkatu 2), 90015 Oulun kaupunki.
VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ
Ilmoitus on täytetty asianmukaisesti

kyllä

Lisätietoja on pyydetty

. .20

Pyydetyt lisätiedot on saatu

. .20

ei

. .20

Tiedot elintarvikehuoneistosta tai siinä tapahtuvista olennaisista muutoksista on tallennettu valvontakohdetietokantaan

.

.20

Viranhaltijan allekirjoitus
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Taulukko 1.
Arvio sisämarkkinoilta vastaanotettavien eläinperäisten elintarvikkeiden määristä seuraavan 12 kuukauden aikana
Elintarvikeluokka
(ks. Liite 1)

Lähtömaa (lähettävän
laitoksen maa)

Vastaanottomäärä (kg/v)

Vastaanottotiheys (krt/v)

Vastaanottopaikka
(jos eri, kuin kohdassa 2.
nimetty toimipaikka)
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Liite 1. Eläinperäisten elintarvikkeiden pää- ja alaluokat

Siipikarjanliha (pääluokka 3) ja muun eläimen liha (pääluokka 4) jaetaan lisäksi alaluokkiin eläinlajin mukaan.
Merkitse ilmoituslomakkeelle elintarvikelaji pääluokan ja tarvittaessa lisäksi alaluokan koodilla.
Esimerkiksi raaka, pakastettu broilerin liha ilmoitetaan seuraavasti: 3b, alaluokka 1.
PÄÄLUOKAT 1 JA 2: Naudan- ja sianliha
MSM = mekaanisesti erotettu liha (mechanically separated meat)
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

naudanliha ja -jauheliha, tuore
naudanliha ja -jauheliha, pakaste
naudanliha MSM, tuore
naudanliha MSM, pakaste
naudanliha, raakalihavalmiste
naudanliha, lihavalmiste
nauta, muut teuraseläimistä saadut
tuotteet
2a sianliha ja -jauheliha, tuore
2b sianliha ja -jauheliha, pakaste
2c sianliha MSM, tuore
2d sianliha MSM, pakaste
2e sianliha, raakalihavalmiste
2f
sianliha, lihavalmiste
2g sika, muut teuraseläimistä saadut
tuotteet
PÄÄLUOKKA 3: Siipikarja: tarkennetaan
ilmoittamalla myös alaluokka
3a siipikarjanliha ja -jauheliha, tuore
3b siipikarjanliha ja -jauheliha, pakaste
3c siipikarjanliha MSM, tuore
3d siipikarjanliha MSM, pakaste
3e siipikarjanliha, raakalihavalmiste
3f
siipikarjanliha, lihavalmiste
3g siipikarja, muut teuraseläimistä saadut
tuotteet
PÄÄLUOKKA 4: Muun eläimen liha: tarkennetaan ilmoittamalla myös alaluokka
4a
4b
4c
4d
4e
4f
4g

ALALUOKAT (3)
1 Kana
2 Kalkkuna
3 Helmikana
4 Ankka
5 Hanhi
MSM = mekaanisesti erotettu liha (mechanically separated meat)
ALALUOKAT (4)

muun eläimen liha ja jauheliha, tuore
muun eläimen liha ja jauheliha, pakaste
muun eläimen liha MSM, tuore
muun eläimen liha MSM, pakaste
muun eläimen liha, raakalihavalmiste
muun eläimen liha, lihavalmiste
muut eläimet, muut teuraseläimistä
saadut tuotteet
PÄÄLUOKAT 5-12
Elävät: simpukat, ravut, muut äyriäiset,
5

1
2
3
11a
11b
21a
21b

Onttosarviset, lammas
Onttosarviset, vuohi
Onttosarviset, biisoni, antilooppi
sikaeläimet, villisika, tarhattu
sikaeläimet, villisika, luonnonvaraiset
kanalinnut, fasaani, tarhattu
kanalinnut, fasaani, luonnonvaraiset

51a
51b
52a
52b
53a
53b
54

hirvieläimet, hirvet, tarhattu
hirvieläimet, hirvet, luonnonvaraiset
hirvieläimet, peurat, tarhattu
hirvieläimet, peurat, luonnonvaraiset
hirvieläimet, kauriit, tarhattu
hirvieläimet, kauriit, luonnonvaraiset
hirvieläimet, poro

22a
22b

kanalinnut, viiriäinen, tarhattu
kanalinnut, viiriäinen, luonnonvaraiset

61a
61b

kamelieläimet, kaikki, tarhattu
kamelieläimet, kaikki, luonnonvaraiset

6
7
8
9a
9b
10a

Kananmunat
Munat, muut kuin kananmunat
Munatuotteet
Kalastustuotteet, tuoreet ja pakastetut
Kalastustuotteet, jalostetut

23a
23b
31a
31b
32a
32b

kanalinnut, muut, tarhattu
kanalinnut, muut, luonnonvaraiset
strutsilinnut, kaikki, tarhattu
strutsilinnut, kaikki, luonnonvaraiset
sorsalinnut, kaikki, tarhattu
sorsalinnut, kaikki luonnonvaraiset

71
72
81
82
83
84

hevoseläimet, hevonen
hevoseläimet, muut
matelijat, krokotiilieläimet
matelijat, liskot
matelijat, käärmeet
matelijat, kilpikonnat

Juusto lämpökäsitellystä maidosta
Nestemäiset maitovalmisteet
Muut maitovalmisteet
Hunaja

41a
41b

jäniseläimet, kaikki, tarhattu
jäniseläimet, kaikki, luonnonvaraiset

10b
11a
11b
12

piikkinahkaiset, vaippaeläimet, merikotilot

Juusto lämpökäsittelemättömästä maidosta

91
sammakot
101 kotilot
111 pussieläimet, kenguru
121 petoeläimet, karhut
122 petoeläimet, muut
123 hyönteiset
MSM = mekaanisesti erotettu liha (mechanically separated meat)
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