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REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ  
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1. Toiminta-alue

2. Olosuhteet ja toiminta tiloilla

3. Myllyauto 

4. Kirjanpito

5. Poikkeamatilanteiden hallinta



REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ 

1. TOIMINTA-ALUE
- Salmonellan esiintymisen
todennäköisyys eri eläinlajeilla, 
alueelliset erot

- Mahdolliset altistavat tekijät, 
suuri eläintiheys / tilojen    
läheinen sijainti, turkistarhaus, 
luonnonlinnut yms.



SALMONELLATARTUNNAT 
ELÄINLAJEITTAIN 2019



REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ 

2. OLOSUHTEET JA TOIMINTA TILOILLA
- Rehunvalmistuspaikka puhdas, kuiva ja 
kovapohjainen, tarvittaessa puhdistettavissa

- Myllyauton kulkureitit tilan alueella puhtaat, 
kovapohjaiset ja erillään lannankuljetus- ja eläinten 
laidunreiteistä ym. 

- Rehunvalmistukseen käytettävän viljan ja muiden 
rehukomponenttien varastointi ja kuljetus; 
lintu- ja jyrsijätiiviit siilot, puhdas ja suojattu 
kuljetuskalusto



2. OLOSUHTEET JA TOIMINTA TILOILLA

• Uusi tekniikka tuo 
uusia riskejä:
- Varastokuivuri 
”salmonellainkubaattorina”
- Viljan tuoresäilöntä 



REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ 

2. OLOSUHTEET JA TOIMINTA TILOILLA
- Rehuraaka-aineet positiivilistan yrityksiltä tai muutoin  

salmonellakontrolloituja (kivennäis- ja  
vitamiinivalmisteet eivät kuulu 
salmonellariskirehuihin). 

- Kaikki rehuun käytettävät aineet puhtaita ja asiallisesti 
varastoituja/käsiteltyjä

- Ei alkuperältään tuntemattomia / laadultaan 
arveluttavia raaka-aineita tai lakaisutavaraa myllyyn 
sekoitettavaksi 



REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN 

TYÖSSÄ 

2. OLOSUHTEET JA TOIMINTA TILOILLA
- Valmiin rehun varastointi; lintu- ja jyrsijätiiviit siilot, 
”sopiva” rehumäärä kerralla (esim. max. kuukauden 
tarve), siilon tyhjennys erien välillä, ei uutta rehua 
vanhan päälle

- Rehuvarastojen täyttö siten, että rahtisekoittajan ei 
tarvitse mennä sisälle rehuvarastoon tai eläintiloihin; 
jos välttämätöntä = > suojajalkineiden käyttö !!

- Jatkuva ja tehokas tuhoeläintorjunta sekä rehuraaka-
aineiden että valmiin rehun varastointipaikoilla 

Ennaltaehkäisy



REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ 

3. MYLLYAUTO
- Auton pesu ja desinfiointi säännöllisesti toiminnan 
mukaan esim. viikoittain; kuivatus ennen desinfiointia

- Puhdistettavat kohteet ja käytettävät aineet 
määritelty omavalvontasuunnitelmassa 

- Auton ohjaamon jalkatilan sekä työvaatteiden ja –
jalkineiden säilytystilan säännöllinen puhdistus ja 
desinfiointi

- Imu- ja puhallusletkujen pintapuhdistus ja säilytys
- Kuljettajan käsi- ja jalkinehygienia; jos pitää käydä 
sisällä tuotantotiloissa => suojajalkineet



REHUHYGIENIA 
RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ 

3. MYLLYAUTO
- Myllyauton happokäsittely 

tilojen välillä, jos epäilyttäviä 
raaka-aine eriä tms.

- Kirjanpito kaikista suoritetuista 
toimenpiteistä



REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ 

4. KIRJANPITO
- Säännöllinen kirjanpito tilakäynneistä, niillä 
rehunvalmistuksessa käytetyistä rehuraaka-aineista
ja valmistetuista rehuista

- Säännöllinen kirjanpito myllyauton pesusta ja 
desinfioinnista sekä siinä käytetyistä aineista 

- Kirjanpito on tarpeen erityisesti 
poikkeamatilanteiden 
arvioinnissa



REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ 

5. NÄYTTEENOTTO
- EU:n rehuhygienia-asetuksen mukainen 
laadunvarmistussuunnitelma, säännöllinen 
salmonellanäytteenotto omavalvontana esim. 1-2 
kertaa kuukaudessa seuraavista kohteista:

- mylly (myllyt), sisä- ja ulkopinnat
- täyttöruuvi / imuputki (putket)
- sekoitussäiliö
- sykloni, pölypussi
- säkkitavaran täyttösuppilo
- purkuruuvi / puhallusputki (putket) 
- ohjaamon jalkatila 



REHUHYGIENIA RAHTISEKOITTAJAN 
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ 

5. NÄYTTEENOTTO

- Omavalvontanäytteet ottaa toimija itse, esim. 
pölynäyte suljettavaan Minigrip- pussiin 
kertakäyttökäsineitä ja –lusikkaa käyttäen tai 
sivelynäyte steriilillä vaahtomuovikuutiolla tai 
sideharsotaitoksella

- Virallinen rehunäytteenotto: Sovitaan Ruokaviraston 
kanssa, yrittäjäkohtaisesti valmistusmääristä 
riippuen sopiva näytteenottotiheys ja näytteenottaja



POIKKEAMATILANTEET JA NIIDEN 
HALLINTA 

1. Salmonella myllyssä / laitteistossa

2. Salmonella asiakastilalla

3. Korvauskysymykset 

Pelisäännöt poikkeamatilanteiden varalta on syytä 
sopia etukäteen tilan ja rahtisekoitusyrityksen  
kesken tehtävällä sopimuksella; ilmoitusmenettelyt 
salmonellaepäilytilanteessa yms. 



POIKKEAMATILANTEET JA NIIDEN 
HALLINTA 

1. SALMONELLA MYLLYSSÄ / LAITTEISTOSSA
- Kirjanpidosta selvitetään laitteiston edellinen pesu /

desinfiointiajankohta sekä omavalvontanäytteenotot ja niiden 
tulokset

→ Ilmoitus Ruokavirasto ja ETT; epäily, että viimeisen pesu- ja 
desinfiointiajankohdan  jälkeen rehua vastaanottaneet tilat 
ovat saaneet salmonellakontaminoitunutta rehua

→ Ilmoitus löydöksestä Ruokaviraston ja ETT:n ohjeiden
mukaan munapakkaamoille, teurastamoille,
meijereille…



POIKKEAMATILANTEET JA NIIDEN 
HALLINTA 

1. SALMONELLA MYLLYSSÄ / LAITTEISTOSSA
→ Virallinen rehunäytteenotto 

riskirehua vastaanottaneille tiloille, 
rehuympäristönäytteet (?) 

→ Positiivinen löydös johtaa 
salmonellarajoituksiin ja 
-saneeraukseen 



POIKKEAMATILANTEET JA NIIDEN 
HALLINTA 

1. SALMONELLA MYLLYSSÄ / LAITTEISTOSSA

- Laitteisto pestään ja desinfioidaan perusteellisesti, 
kontrollinäytteet  puhdistuksen jälkeen sekä laitteistosta 
puhtausnäytteinä että ensimmäisestä sekoitetusta rehusta

→ Tulosten valmistumiseen asti laitteisto joko käyttö-
kiellossa tai Ruokaviraston harkinnan mukaan 
voidaan sallia happokäsitellyn rehun sekoitus 

- Salmonellan lähde ja syy sen leviämiseen laitteistoon
pyritään selvittämään yhteistyössä Ruokaviraston ja 
ETT:n kanssa



POIKKEAMATILANTEET JA NIIDEN 
HALLINTA 

2. SALMONELLA ASIAKASTILALLA

- Tilan on syytä ilmoittaa jo salmonellaepäilystä
rahtisekoittajalle → varautuminen, omavalvonta-
näytteenotto, laitteiston pesu- ja desinfiointi

- Tilalta Ruokaviraston toimesta viralliset 
rehunäytteet kaikista tilalla käytettävistä 
rehuista, rehuympäristönäytteet (?)

- Jos tilalta todetaan rehunäytteistä salmonellaa
→ Ruokavirasto ilmoittaa rahtisekoittajalle
→ Virallinen rehunäyte rahtisekoittajan 
laitteistosta ja rehuun käytetyistä raaka-aineista



POIKKEAMATILANTEET JA NIIDEN 
HALLINTA 

2. SALMONELLA ASIAKASTILALLA

- Jos rahtisekoittajan laitteistosta on todettu  salmonellaa:

→ Laitteisto pestään ja desinfioidaan perusteellisesti, 
kontrollinäytteet  puhdistuksen jälkeen sekä 
laitteistosta puhtausnäytteinä että ensimmäisestä 
sekoitetusta rehusta

→ Tulosten valmistumiseen asti laitteisto joko käyttö-
kiellossa tai Ruokaviraston harkinnan mukaan voidaan   
sallia happokäsitellyn rehun sekoitus 



POIKKEAMATILANTEET JA NIIDEN 
HALLINTA 

2. SALMONELLA ASIAKASTILALLA

- Jos rahtisekoittajan laitteistosta on todettu salmonellaa:

→ Niitä tiloja, joille on salmonellapositiiviseksi todetun
tilan jälkeen toimitettu rehua ennen sekoitus-
laitteiston seuraavaa pesua ja desinfiointia 
informoidaan tilanteesta Ruokaviraston ja ETT:n ohjeiden
mukaan

→ Tapauskohtaisen harkinnan mukaan viralliset rehu-
näytteet ja rehuympäristönäytteet (?) em. tiloilta



POIKKEAMATILANTEET 
JA NIIDEN HALLINTA 

2. SALMONELLA ASIAKASTILALLA

Pohdittavaksi: 
Miten suhtaudutaan tiloihin, 
jotka olivat rahtisekoittajan 
ketjussa laitteiston edellisen 
pesun ja desinfioinnin jälkeen 
ennen salmonellapositiiviseksi 
todettua tilaa ?



POIKKEAMATILANTEET JA NIIDEN 
HALLINTA 

3. KORVAUSKYSYMYKSET

- Rehulainsäädännön mukaan rehualan toimijalla 
ankara korvausvastuu
→ Vastuuvakuutukset kuntoon, isojen tilojen  

salmonellasaneeraukset aiheuttavat suuria 
kustannuksia. 



SALMONELLASANEERAUSTEN 
AIHEUTTAMAT KUSTANNUKSET 

• Yhden lypsyrobotin (60 lehmää) pihatto, kohtalaisen laajalle 
levinnyt tartunta → ”työluku” n. 100 000 €

• Porsastuotantotila n. 1000 emakkoa, 
saneeraus 12 kk ”tuotanto päällä” → n. 1 200 000 €

• Yhdistelmäsikala, n. 100 emakkoa, n. 600 lihasikaa, saneeraus 
”stamping out” -periaatteella → n. 350 000 €

• Broilerkasvattamo 2 x 15 000 lintua, salmonellatartunta 
→ n. 100 000 €

• Suomen suurimmat sika- ja munantuotantotilat 
v. 2009 S. Tennessee -epidemiassa miljoonia euroja / tila



REHUYMPÄRISTÖNÄYTTEIDEN OTTO 
SALMONELLATILALLA

KIITOS, KYSYMYKSIÄ ?


