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Lahtivajan rekisteröinti 

elintarvikehuoneistoksi
• Seuraavat asiat kannattaa selvittää ennen rekisteröintiä:

• Keitä ja missä ovat asiakkaat? Ovatko asiakkaat kuluttajia, ravintoloita vai kauppoja? Miten asiakkaat tavoitetaan?

• Onko asiakkaiden kanssa mahdollista tehdä jo ennen riistakauden alkua ostosopimukset?

• Minkälaisia myyntimääriä suunnitellaan myytävän vuodessa? Miten riistan liha hinnoitellaan? Mitkä asiat vaikuttavat 
hintaan?

• Minkälaisia investointeja voidaan tehdä kun otetaan huomioon lihan myynnistä saatava tulo?

• Miten liha toimitetaan asiakkaille? Kuljetetaanko liha itse asiakkaalle? Tulevatko asiakkaat hakemaan lihan lahtivajalta vai 
jostain muualta?

• Myydäänkö liha tuoreena, jäädytettynä ja/tai pakasteena?

• Mikä on lihan jalostusaste? Halutaanko myydä leikattua lihaa vai lihajalosteita?







Lahtivajan rekisteröinti 

elintarvikehuoneistoksi
• Rekisteröinti tehdään oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään 4 viikkoa 

ennen toiminnan aloittamista

• Rekisteröinti-ilmoituksesta käy ilmi toiminta ja toiminnan laajuus

• Porin terveysvalvonnan toimialueeseen kuuluvat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila

• Miten rekisteröinti tehdään?

• Sähköisesti Ilppa-ilmoitusjärjestelmän kautta

• Tai pyytämällä rekisteröintilomake täytettäväksi Porin terveysvalvonnalta, 
terveysvalvonta@pori.fi

• Ilpassa lahtivaja kirjataan toimintatyypille ”Luonnonvaraisen riistan ja tiettyjen muiden eläinlajien 
pienimuotoinen lihan käsittely”,  toimintaluokkaan "kansalliset toiminnalliset helpotukset" ja 
valitaan kaikki kyseisen lahtivajan toimintaa kuvaavat ominaisuudet. 

mailto:terveysvalvonta@pori.fi


Lahtivajan rekisteröinti 

elintarvikehuoneistoksi
• Oiva-tarkastukset rekisteröinnin jälkeen:

• Rekisteröity lahtivaja kuuluu elintarvikevalvonnan piiriin, joille 
tehdään säännöllisiä Oiva-tarkastuksia

• Oivatarkastuksen tekee kunnan 
elintarvikevalvontaviranomainen

• Oiva-tarkastuksissa käytetään yhtenäistä arviointilomaketta

• Tarkastustiheys riippuu toiminnasta. Suurin osa lahtivajoista 
kuuluu riskiluokkaan 2, jonka valvontatiheys on 0,5 tarkastusta 
vuodessa eli Oiva-tarkastus tehdään joka toinen vuosi



Lahtivajan vaatimukset
• Lahtivajassa tulee olla erillinen tila loppuunteurastamiselle ja erillinen 

kylmätila/kylmävarasto ruhojen jäähdyttämiselle ja lihan varastoinnille.

• Näiden tilojen suuruus riippuu käsiteltävistä eläimistä sekä eläinmääristä.

• Lahtivajassa tulee olla tarvittavat lihan leikkuuseen sopivat työskentelyvälineet kuten 
pöydät, leikkuualustat, veitset ja muut lihanleikkuuvälineet.

• Lisäksi työvälineet tulee pystyä pesemään sekä veitset steriloimaan esimerkiksi 
kuumavesisterilaattorissa tai kiehuvan veden avulla kattilassa.

• Ilmanvaihdon on oltava riittävä.

• Liha pakataan elintarvikekäyttöön soveltuvaan pakkausmateriaaliin. Liha voidaan myydä 
tuoreena tai se voidaan jäädyttää tai pakastaa siihen käyttöön soveltuvassa 
pakastimessa/pakkasvarastossa.





Lahtivajan vaatimukset
• Pintamateriaalit:

• Lahtivajan kaikkien pintojen ja lattioiden sekä katon on oltava helposti puhtaana 

pidettäviä sekä vedenkestäviä.

• Kaikkien materiaalien suositellaan olevan väriltään sellaisia, että niiden 

puhtaustason pystyy helposti arvioimaan myös silmämääräisesti.



Lahtivajan vaatimukset
• Jätteiden käsittely:

• Eläinperäiset sivutuotteet voidaan joko haudata metsään tai ne voidaan kerätä 
elintarvikehuoneiston jätepisteeseen suljettuun astiaan ja toimittaa sieltä jätteiden 
käsittelyyn.

• Metsään hautaamiselle tulee olla maanomistajan lupa.

• Tarkastamattoman riistan sivutuotteisiin voi liittyä tautien leviämisen riski.

• Metsästyskoirat voivat välittää hirviekinokokki-loisen ihmiseen, joten esimerkiksi 
hirvien keuhkot ja maksat tulee hävittää siten, etteivät koirat ja petoeläimet pääse 
niitä syömään.



Lahtivajan omavalvonta
• Toiminnalle tulee laatia omavalvontasuunnitelma

• Omavalvonta on oman toiminnan riskinhallintajärjestelmä, johon kuvataan 

toimintaan liittyvät elintarviketurvallisuusriskit sekä kuinka niitä toiminnassa 

hallitaan.

• Lisäksi omavalvontasuunnitelma sisältää usein käytännön työohjeita, 

esimerkiksi puhtaanapitoon.



Lahtivajan omavalvonta
• Koulutusvaatimukset:

• Metsästäjät voivat kouluttautua joko suorittamalla hygieniapassin tai 

metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen. Näistä jompikumpi on oltava 

suoritettuna kun lihan käsittelypäiviä on kertynyt yhteensä 3 kk ajan.

• Hygieniakoulutuksen käyminen on suositeltavaa, vaikka työskentelypäivät (3 

kk) eivät olisi täynnäkään.



Lahtivajan omavalvonta
• Riistan hygieeninen käsittely:

• Metsästysseura on vastuussa myymiensä tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta

• Riista-ketjun kriittisin kohta on se, että eläin on elintarvikkeeksi kelpaava. Tähän vaikuttaa 

keskeisesti riistalaukauksen osumakohta.

• Riistalaukauksen tulisi kohdistua sydämen, keuhkojen tai suurten verisuonien alueelle. Tällöin 

vältyttäisiin pistämiseltä, joka on aina hygieniariski.

• Riistaeläinten suolten poistaminen tulisi tapahtua viimeistään tunnin sisällä kaadosta. 

Suolistaminen voidaan tehdä joko maastossa tai lahtivajassa.



Lahtivajan omavalvonta
• On suositeltavaa, että jokaiselle eläimelle tehdään alustava tarkastus, jossa 

tarkastetaan riistaeläimen ruho ja sisäelimet, vaikka eläin ei menekään 
lihantarkastukseen.

– Tarkastuksen tulisi suorittaa koulutettu henkilö, joka on suorittanut 
metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen tai seuraan kuuluva 
eläinlääkäri.

• Eläin tulee kuljettaa lahtivajaan nylkemättömänä.

• Nylkemisessä keskeisintä on, etteivät taljaa koskevat työvälineet tai kädet 
pääse kosketuksiin ruhon ulkopinnan kanssa.

• Ruho jäähdytetään mahdollisimman nopeasti +6 °C:een



Lahtivajan omavalvonta
• Jos liha myydään tuoreena, tulee lihan säilytyslämpötilan olla enintään +6 °C.

• Jos taas liha jäädytetään, tulisi sen sisälämpötilan laskea mahdollisimman nopeasti -
18 °C:een lihan korkean laadun takaamiseksi.

• Säilytyslämpötilojen seuraaminen ja dokumentointi kuuluvat osaksi omavalvontaa.

• Lihan säilyvyyden määrittäminen on metsästysseuran tai metsästäjän vastuulla. 

• Tuoreen riistan lihan säilyvyyteen vaikuttavat monet asiat, joten säilyvyyssuosituksen 
antaminen on vaikeaa.

• Jäädytetyn tai pakastetun lihan säilyvyysajaksi voisi suositella enintään 12 kk -18 °C.

• Kylmäketjun tulee olla katkeamaton tuotteiden kuljetuksen aikana



Lahtivajan omavalvonta
• Pakkausmerkinnät:

• Riistan lihan myyntipakkauksissa tulee olla pakkausmerkinnät. Pakkausmerkinnät tulee olla 
sekä kuluttaja- että vähittäismyyntipakkauksissa.

• Pakkausmerkinnöistä tulee selvitä:

– eläinlaji

– sisällön paino

– säilyvyysaika

– säilytysohje (lämpötila)

– tarvittaessa maininta jäädytetty/pakastettu tuote

– toimijan yhteystiedot

• Jos liha myydään irtomyyntinä, tulee em. pakkausmerkintätiedot antaa asiakkaalle 
toimituksen yhteydessä esimerkiksi erillisellä paperilla tai vähittäismyyntiin toimitettavalla 
lähetyslistalla



Lahtivajan omavalvonta
• Jäljitettävyys:

• Myyntimääristä tulee pitää kirjaa eläinlajeittain ja myyntikanavittain

• Kun riistan lihaa myydään ravintoloille ja kaupoille toimitetaan lihan mukana lähetyslista

• Lähetyslistalta tulee selvitä seuraavat asiat:

– riistaeläinlaji(t)

– lihan määrä

– pyyntiajankohta (pvm ja aika) tai jäädytys- tai pakastuspäivämäärä

– pyyntipaikkakunta

– toimituspäivämäärä

– lähettäjän ja vastaanottajan nimi sekä yhteystiedot

• Kirjanpitoa on säilytettävä 1 vuosi





Kiitos!

Kysymyksiä?

Porin terveysvalvonnan yhteystiedot:

terveysvalvonta@pori.fi

+358 44 701 3353

Neuvontapuhelin arkisin klo 9 - 12


